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MAGYARORSZÁG 

TÖRTÉNELMI FÖLDRAJZA

A HUNYADIAK KORÁBAN.





TRENCSÉN VÁRMEGYE.

A trencséni várispánság területi fejlődésének a menetét 
a természeti tényezők, elsősorban a vidék felszíni tagoltsága, 
hegy- és vízrajza erősen megszabták és kezdettől fogva hatá
rozott irányba terelték. A vármegye területét kettészelő 
Vág folyónak északon keskeny, dél felé azonban mindinkább 
szélesedő völgye, valam int a megye délkeleti szegletét alkotó 
báni medence alacsonyabb fekvésüknél és a magyarság fog
lalkozási ágaira való alkalmatosságuknál fogva megfelelő tele
pülési területként kínálkoztak a honfoglalás utáni századok
ban északi irányban terjeszkedő magyarság számára.

A vármegye területe, míg egyfelől földrajzi tagoltságát 
és a magyarság honfoglaláskori elhelyezkedését tekintve, 
csatlakozott a magyarság települési területéhez, másfelől 
az Északnyugati-Kárpátok gerincvonulatán későbben ki
alakult országhatár ezt a vidéket erősen elzárta a szomszé
dos országoktól, amelyekkel csupán a Vág folyó mellék
vizeinek mentén haladó, a K árpátok gerincén átvezető hágók 
kötötték  össze.

A vidéknek a későbbi országhatárok felé való földrajzi 
lezártsága a Vág völgyének ország- és határvédelmi szem
pontból már a korai időkben nagyfontosságú szerepet ju tta 
tott. Ez az adottság igen korán szükségessé te tte  a gazda
sági kényszererők által megindított belső település mellett a 
vármegye területének honvédelmi szempontból történő meg
szállását is.

A vármegye területének birtokbavétele, mint az első 
falvak fekvése m utatja, délről haladt észak felé és pedig két 
irányból kiindulva. Az egyik irány a Vág folyó völgyén 
haladt észak felé és a terjeszkedés folyamán birtokba vették
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4 FELVIDÉK

a folyóvölgy sík és dombosabb vidékeit. A másik ú t a  
Nyitra folyó völgyéből indult ki és a Nyitra szélesebb völgyű 
mellékfolyójának, a Bebravának mentén haladt északi 
irányban. Ez a Vág völgyével szorosabban össze nem függő, 
három oldalról zárt és csak”a déli irányban nyito tt medence, 
az úgynevezett báni medence zártságánál fogva önálló tele
pülési területet alkotott.

A vidéknek az első történeti adatokban jelentkező és a 
későbbi terjeszkedés folyamán keletkezett földrajzi nevei 
kétségtelenül m utatják, hogy a területnek, mely a honfog
lalás koráig a morva-szláv birodalomnak volt a része, a ma
gyar birtokbavétel idején szláv lakossága volt, mely elszórt 
telepeket alkotott a Vág, a Bebrava és mellékfolyóiknak 
mentén.

A vármegye területének a magyarság által tö rtén t bir
tokbavételének idejére pontos adataink nincsenek. A vidék 
magyar megszállásának időpontjával legújabban „Magyar- 
ország népei a XI. században” c. munkájában Kniezsa István 
foglalkozott, aki inkább nyelvészeti, m int történeti adatok 
segítségével a báni medencének a magyarság nyitramegyei 
gyepűvonalából kiinduló megszállását a XII. századra teszi. 
Ezzel az általánosságban mozgó feltevéssel szemben részben 
a magyar határvédelem északnyugati szervezetének isme
rete, részben pedig az első, még XII. századi helyneveink 
sokkal pontosabb, nem évszázadokra, hanem évtizedekre 
korlátozható eredményt adnak-

Az északnyugati vidék határvédelmi súlypontja a Vág 
völgyében volt, ahova,-mint em lítettük, a szomszédos Morva
országból és Sziléziából keskeny hágók vezettek. A történet
kutatók ezen a vidéken is m indenütt gyepűrendszert keres
nek, pedig a Vág völgyének és általában az egész észak- 
nyugati országrésznek a határvédelme a természeti ad o tt
ságok következtében élesen elüt a többi vidékeknél szokásos 
és nálünk helytelenül kizárólagosnak tek in tett gyepűrend
szertől. Sem a Nyitra, sem pedig a Vág völgyén a gyepű- 
rendszernek, a gyepűn felépülő védelmi vonalnak nyomát 
sem találjuk. Ezen a vidéken a határvédelem kizárólag a 
folyók mentén végighúzódó várövezeten.. és őrtelepeken
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nyugodott. A várvédelmi rendszer nem ismeretlen a magyar 
védelmi szervezetben. Már a törökös népek is ismerték a 
várakat, Magyarország területén pedig a magyarság által 
tö rtén t birtokbavételtől kezdve a gyepűk kapuit is min
denütt várak, vagy megerősített tornyok védték. A leg
korábbi katonai és közigazgatási szervezetnek, a várispán- 
ságnak a székhelye is m indenütt egy-egy vár volt. •*

A trencséni várövezet is igen korán jelentkezik, ami, ha 
szórványos és a keletkezés korát semmiesetre sem fedő ada
taink vannak is rá, m utatja a vármegye területének északi 
irányba haladó folytonos terjeszkedését. A vármegye leg
délibb vára, Bolondóc vagy későbbi nevén Beckó, Anonymus 
korában, tehát a XII. század végén már állott. Sokkal 
korábbi az Anonymus által szintén em lített Trencsén vára, 
mely a zobori oklevelek keltének korában, 1111-ben és 
1113-ban már a magyar határszervezet őrvára volt. Ha pedig 
Trencsén vára már ekkor beletartozott a magyar védelmi 
rendszerbe, akkor a vidékét is megszállottá a magyarság, 
am i tekintve az 1111. és 1113. évszámot, még a XI. század
ban megtörtént.

A Vág völgye déli részének és a báni medencének, ennek 
a két fő és mindenkor legsűrűbben lakott völgynek a magyar
ság által tö rtén t megszállása nagyon korán, már a Szent 
István halálát követő évtizedekben megtörtént. Ezt kétség
telenül bizonyítja az 1113. évi zobori oklevél többi adata is, 
mely mint a zobori bencés kolostor régi, még Szent István 
által adományozott birtokaival kapcsolatban hét trencséni 
birtokot említ, még pedig a Vág völgyéből — északról dél 
felé haladva — Dobrát, Szkalkát, Nozdrokócot és Trencsén- 
apátit, a báni medencéből pedig Badissa, Latkóc és Borcsány 
birtokokat. Tekintve azt, hogy az egyházak terjeszkedése 
sohasem előzte meg, hanem mindenkor és mindenütt csak 
követte a világi hatalom által tö rtén t birtokbavételt, a katonai, 
politikai és gazdasági megszervezést és berendezkedést, két
ségtelen, hogy a felsorolt adományokat csak a vidék meg
szállása után kaphatta a zobori egyház. Az adományt az 
1111. évi oklevél Szent Istvánnak tulajdonítja, amelynek, 
.ha szószerinti értelme vitatható is, az kétségtelen, hogy az
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adomány az oklevél kelte előtt évtizedekkel történt, mert 
különben nem fejlődhetett volna ki a Szent Istvánra utaló 
hagyomány. Különben is a Szent István halálától, 1038-tól 
az első zobori oklevél keltéig, 1111-ig eltelt 73 év nem olyan 
hosszú időköz, hogy az adomány keltének ideje m ár fele
désbe m erülhetett volna. Ezek alapján el kell fogadnunk, 
hogy a zobori apátság még Szent István adománya folytán, 
vagy pedig a következő évtizedekben ju to tt a felsorolt fal
vak birtokába.

A felsorolt bizonyítékok alapján kétségtelen, hogy a 
zobori apátságnak Trencsén vármegye területén ju tta to tt 
adományos birtokok egész vidéke, tehát Trencsén és Ugróé 
várak környéke már az adomány keltének idejében, vagyis 
a Szent István halálát közvetlen követő évtizedekben beletartozott> 
a magyarság települési területébe.

A vármegye területét megszálló rhagyarságnak két
irányú, a Vág és Bebrava völgyén északnak ta rtó  terjeszke
dése mellett bizonyít Trencsén vármegye egyházi közigaz
gatási beosztása is, mely a középkorban két főesperességre 
tagozódik : a Vág völgyét magában foglaló trencséni főesperes
ségre és a Bebrava völgyére kiteijeszkedő garadnai főesperes
ségre, m indkettő a nyitrai püspökség egyházi főhatósága 
a latt. Korai kialakulásukat bizonyítja, hogy Trencsént már 
a zobori oklevelek emlegetik, a másik főespere§ségi székhely 
Garadna, H radna szláv eredetű nevében m egtarto tta a g < h  
változatot, ami kétségtelenül a XII. századra utal. A nyel
vészeti bizonyítékokon kívül még Garadna más bizonyítékot 
is szolgáltat a korai kialakulás mellett. A főesperességek 
székhelyül rendszerint a vidék valamely fontosabb, legtöbb 
esetben várral is rendelkező, nagyobb helyét választották. 
Garadna ugyan első említése idején, 1329-ben már jelenték
telen falu volt, egykori fontosságára azonban rám utat az, 
hogy régi várhelyét még ekkor is emlegetik. Amikor azonban 
a védelmi szervezet teljesen nyugatra, a Vág völgyébe toló
dott át, a vár elpusztult és a helység is elvesztette korábbi 
jelentőségét.

A magyarságnak a XI. század közepén meginduló tren
cséni terjeszkedése, a Vág folyó és mellékvölgyeinek bir
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tokbavétele a XII. században nagy léptekkel haladt előre. 
A terjeszkedés irányára és szélső határaira szépen rám utat 
az 1193. évi oklevél, mely a Vág völgyében északi irányban 
haladva Dubnica, Kamenicsán birtokokat, az ismeretlen 
Stolk földét, továbbá Predmér, Szulyó és Rohács birtoko
kat, a rajeci völgyben fekvő Rajecet és a báni medencében 
lévő Sztrecse birtokot említi. Szintén még a XII. században 
keletkezett helységeknek kell tartanunk a nyitrai püspökség 
birtokaival kapcsolatban 1208 körül kelt oklevél által emlí
te tt  falvakat. Ezek a vágmenti Bolondóc, Béla, Püspöki, 
Ribári, Trencsén, Isztebnik, Zamárd, Apáti, Szkalka, Szucsa, 
Bazéta, Boleso, Hricsó, Zsolna, Banova, a báni medencében 
fekvő Borcsán, Pruz, Bazna, Majtény és Dezsér uradalmak, 
illetve birtokok.

A felsorolt három oklevél összesen 33 birtokot említ, 
melyek területileg néhol igen messze esnek egymástól. A ma
gyar uralom terjeszkedése szempontjából legfontosabbak az 
1193-ban em lített Rajec és az 1208 körül felsorolt Hricsó, 
Zsolna és Banova, melyek a terjeszkedés legészakibb pont
ja it m utatják és bizonyítják, hogy a két fő települési terüle
ten, a Vág völgyén és báni medencén kívül már a X I I .  szá
zadban magyar birtokban volt a harmadik nagy települési 
terület, a rajeci völgy is. x

Trencsén vármegyének topográfiai képét vizsgálva, a 
fenti adatokból nyilvánvaló, hogy. a magyarság még a XI. 
század közepén meginduló terjeszkedése folyamán folytono
san északabbra hatolva, a X I I .  század végére már birtokba 
vette a vármegye egész területét és megszállta annak összes 
nagyobb folyóvölgyeit. A hegyekbe benyúló keskenyebb 
folyóvölgyek benépesítése, m int m indenütt az egész ország
ban, természetesen it t  is később következett be.

A vidék védelme, minthogy it t  a más vidékeken isme
retes gyepűrendszernek nyomát sem találjuk, tisztán a vár
szervezeten nyugodott. A várak közül Trencsént már említi a 
zobori oklevél, Bolondóc várát pedig Anonymuson kívül az 
1208 körüli oklevél. A trencséni várak első feltűnési ada-t 
tainál általában mindig tekintetbe kell venni, hogy ezek a 
várak, m int fontos határszéli erősségek sokáig a király kezén
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m aradtak  és így okleveles emlegetésükre nem sok alkalom 
adódott. A várak említése legtöbb esetben csak akkor követ
kezik be, amikor a váruradalm ak adomány vagy zálog címén 
magánföldesúri kezekbe ju to ttak  , és birtokukért később 
pereskedések folytak.

A legkorábban em lített Bolondóc és Trencsén várak 
m ellett a szucsai uradalom 1208-ban szintén feltűnik. Léva 
vagy Ulava várát Csák Máté idejében, 1318-ban említik első 
ízben. A kaszai uradalom már 1272-ben nagy összefüggő 
birtoktestet alkotott magánföldesúri kézben. Oroszlánkő 
vára szintén Csák Máté korában tűnik fel. Lednicét már 
korábban, 1259-ben említik először. Beszterce várára, mely 
a Vág vidékének egyik legfontdsabb erőssége volt, első ada
tunk  Csák Máté korából való. A vármegye északi várainak 
első említése sokkal korábbi időből származik. Hricsó, Zsolna 
és Bajec váruradalm ak első nyomai 1208-ban tűnnek fel. 
Budetin várára első adatunk 1321-ből származik, ami azon
ban kései volta mellett, is bizonyítja azt, hogy a Kiszuca 
völgyének a benépesítése ebben a korban erősen előrehaladt 
és a vidék biztonságát várral is oltalmazták. Sztrecsént Csák 
Máté korában említik első ízben. Varin várát, mely való
színűleg azonos az Anonymus által em lített Várnával, egy 
1321. évi oklevél is említi. Ővár csak későn, 1384-ben tűnik 
fel első alkalommal.

A vármegye harm adik nagyobb folyóvölgye, a Zsolna 
felé kiszélesedő és a fő útvonalaktól távolabb eső rajeci völgy 
fejlődése szintén korai. Bajecet már az 1193. évi oklevél említi-. 
A völgy szélén fekvő Lietava vára csak 1318-ban tűnik fel.

A báni medencének, a Bebrava völgyének várai a határ- 
védelmi vonalnak a Vág völgyébe tö rtén t eltolódása követ
keztében korán elvesztették jelentőségüket. Közülük csak 
a trencséni terjeszkedés megindulásakor keletkezett Ugróc 
vára, m int nagyobb uradalommal bíró erősség m aradt 
továbbra is jelentékeny, míg az 1295-ben em lített Mocsárnok, 
az 1269-ben em lített Pepard és az 1329-ben em lített garadnai 
vár, elvesztvén minden korábbi jelentőségüket, nyom tala
nul eltűntek.

A trencséni várak első feltűnése, ha a felsorolt okok
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nál fogva nagyon hozzávetőlegesen is, m utatja  a vármegye 
területének fokozatos terjeszkedését. A két szélső vidék várai
nak, Bolondócnak és Trencsénnek, valam int -Hricsónak, 
Zsolnának, Varinnak és Rajecnek korai említése bizonyítja, 
hogy a XII. század végén a vármegye legészakibb vára is 
magyar uralom alatt állott. Amikor ezek a várak a XII. szá
zadban már fennállanak és magyar birtokban vannak, nem
igen hihető, hogy ebben a védelmi szempontból fontos vár
megyében a váruradalm ak közé eső többi területek meg- 
szállatlanul és megszervezetlenül m aradtak volna, különö
sen, amikor a vízben, legelőben és művelésre alkalmas föld
ben gazdag, szélesebb folyóvölgyek területe alkalmas volt a 
magyarság ősfoglalkozása számára. A Vág völgyének és a báni 
medencének a magyarság által tö rtén t - korai megszállását 
bizonyítja még a várszervezetek harcos elemeiből a társa
dalmi fejlődés során a nemesség soraiba em elkedett magyar, 
■szláv és német eredetű egykori várkatonaság falvainak a Vág 
völgyén és a báni medencében egymáshoz kapcsolódó hosszú 
láncolata.

A vármegye területének korai megszállása és védelmé
nek kiépítése nagyban elősegítette a békés munka fokozását 
és a települések szaporodását. A XI—XII. századból még 
csak 33, részben uradalmakkal bíró település ismeretes, a 
XIII. századból azonban már közel másfélszáz falunak a nevét 
említik okleveleink.

A vármegye területének felszíni tagoltsága, a Vág völ
gyének északi irányban mindinkább szűkülő lezártsága a vár
megye határaiban alig engedett valami ingadozást. Ami 
kevés területi változás a határok alakulása folyamán jelent
kezik, az mind a folyóvölgyek kiszélesedésénél, a vármegye 
déli részén, N yitra és Trencsén megyék határszélein megy 
végbe. Azonban it t  sem ta r t  sokáig ez az ingadozás és a me
gyei határok igen korán rögzítődtek. Talán Vágújhely hová- 
tartozásának a kérdése dőlt el legkésőbben, de a korábban 
többször Trencsén megyéhez szám ított várost a XV. század
tól kezdve, annak ellenére, hogy a trencséni Bolondóc vár 
tartozékát alkotta, állandóan mint nyitramegyei helységet 

• említik.
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Trencsén vármegye közigazgatási szervezete, a ttó l az 
időponttól kezdve, amikor első helységei feltűnnek, a XIV. 
század elejéig egységes állapotot m utat. A királyi várispán- 
ság kizárólagos középpontja a trencséni vár volt és maradt, 
sokáig, annak ellenére, hogy az 1208 körüli oklevél már meg
nevezi több, később nagyobb szerepet játszó vár középpont
já t és a váruradalm ak közül több, így Szucsa és Hricsó már 
a XIII. század végére teljesen kialakult. Mint ahogy az 1193. 
évi oklevél a trencséni várhoz tartozónak mondja a tőle 
messze északkeletre fekvő, ekkor még több, később kialakuló 
helység területét magábanfoglaló Predm ért is, épúgy a későbbi 
időben, még a XIII. század végén is több, a báni medence 
keleti felében fekvő helységet említenek okleveleink, m int a 
trencséni vár tartozékát.

A trencséni várnak,' m int egyedüli központnak kizáró
lagossága azonban, lassanként megszűnt. Ennek okai között 
fő szerepet játszik a királyi várispánságnak XIII. századi 
megszűnése, és ennek következtében a trencséni várhoz ta r
tozó katonáskodó várjobbágyrétegnek a nemesség soraiba 
tö rtén t emelkedése, amikor addig b írt földjeik is kiváltak 
a váruradalom  tartozékai közül. Gyengítették továbbá a vár 
gazdasági erejét a többi váruradalmak, melyek erőteljeseb
ben meginduló fejlődésük következtében tartozékaik számára 
nagy területeket vettek el a trencséni vártól. A trenCséni 
várnak, mint a vármegye egész területére kiterjeszkedő 
királyi uradalomnak központi jellegét az a körülmény is 
erősen segített megbontani, hogy egyes váruradalm ak, mint 
a hricsói, budetini és varini, korán magánföldesúri kezekbe 
kerültek.

A kisnemesség kifejlődésével és a váruradalm ak
területi kialakulásával kapcsolatban a vármegye közigazga
tási szervezetének fejlődése is egyelőre teljesen új irányba 
terelődött. Trencsén vármegyének határszéli helyzete és 
területének, főleg a Csák Máté idejében veszélyeztetett volta, 
I. Károly király uralm a a la tt a katonai és közigazgatási hata
lom erősebb kifejlődését vonta maga után. A nagyterületű 
és a Vág vonalán hosszanti elhelyezkedésű vármegye katonai 
és közigazgatási szervezete úgy látszik, megkívánta a meg
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osztást, m ert a fejlődés olyan irányban indult, hogy a vár
megye addig egységes területe több önálló közigazgatási egy
ségre szakadjon.

1323-ban és 1330-ban már említik a varini provinciát 
(provincia Yarnensis), melyhez hozzátartozott Budetin vára 
és a Kiszuca völgye, továbbá az óvári uradalom területe is, 
1325-ben pedig feltűnik a terület ispánja (comes de Várna). 
Yarin vidéke azonban a fejlődés megindulása ellenére sem 
alakult önálló közigazgatási területté, m ert ebben megaka
dályozta a terület birtokosának, Doncs mesternek magtalan 
halála, amikor nagykiterjedésű birtoka a koronára háram 
lóit vissza és azt nemsokára több birtokos között osztották 
meg.

Ezzel egyidőben, 1325-ben tűnik fel a trencséni főispán 
mellett Köcski Sándor országbíró, mint Beszterce és több 
vágvidéki vár várnagya (castellanus castri Bystricha, necnon 
aliorum quamplurimorum castrorum iuxta flumen Vág 
existentium). 1339-ben ugyancsak az ő főispánsága (tenente 
com itatum in confinia) a la tt te tt  adományára hivatkoznak. 
Amikor ebben az időben a trencséni főispán személye más volt 
és Sándor országbíró teljes joggal adott területeket soltész- 
ságba és conditionalis tulajdonba, kétségtelen, hogy Besz
terce és a többi, tőle északra fekvő vágmenti várak uradalmai 
önálló, a trencséni főispán hatóságától mentes közigazgatási 
területeket alkottak Beszterce székhellyel. Ez a különálló fejlő
dés nem rövid ideig tartó , csak Sándor országbíró életére 
szóló megmozdulás volt, m ert a következő országbíró, Nagy
martom Pál besztercei alvárnagyai szintén uruk nevében 
földeket adtak soltészságba 1339-ben. Maga Pál országbíró 
pedig 1341-ben a magáénak mondott Bozina falut ad ja sol
tészságba. Pál országbírónak a vidékre szóló hatalm i körét 
nem nevezi meg ugyan egyetlen oklevél sem, de hogy Besz
terce vára és a tőle északra eső vágmenti várak tisztség fejé
ben, „pro honore“ kapott várak voltak, kétségtelenné teszi 
az a körülmény, hogy 1357-ben szintén országbíró, Szécsi 
Miklós parancsol a krasznalukai és csalkai richteriatusokban, 
1358-ban pedig a sztrecséni, rajeci és budetini várnagyainak. 
Ez az adat a hatalmi terület körvonalait is megadja, mely
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szerint az országbírák hatalm a kiterjedt Beszterce, Sztrecsén, 
Rajec és Budetin várak és valószínűleg a meg nem nevezett 
lietavai és hricsói várak területére is. Egy másik országbíró, 
Bebek István 1362-ben a királytól tisztségben bírta Varin 
és Kraszna falvakat. Szepesi Jakab országbíró 1376-ban a 
besztercei várhoz tartozó Nagydomanisa felett rendelkezik.

Az országbírák, mint Beszterce vidékének urai a későbbi 
időben ugyan már nem szerepelnek, azonban az 1325-től el
te lt idő a terület különálló közigazgatási fejlődésének a meg
erősödésére elegendő volt és az országbírák hatalm ának erről 
a vidékről tö rtén t eltűnése után sem szűnt meg a vármegye 
északi részének további különálló fejlődése. Szeri Pósa fiait, 
Miklóst és Istvánt 1384-ben Zsolna megye főispánjaként 
(tenentes honorem comitatus Ziliniensis), majd még ugyan
ebben az évben m int Sztrecsén megye főispánjait (comitatus 
castri Strechyn tenentes per honorem) említik. Az adatokból 
tehá t kétségtelen a fejlődés folytatása, m ert ugyanarról a 
területről van szó, csak a súlypont, a székhely eltolódása és 
egyelőre bizonytalanná válása következett be. János bán 
1384-ben m int a vágmelléki várak főispánja (comes castro
rum prope Vág existentium) Kislednicén parancsol. A szék
hely kérdése ezután ismét Beszterce javára dől el, m ert 
Losonci István fiai, László és István 1385-ben két ízben is, 
m int besztercei főispánok (comites inter cetera Bystrichien- 
ses, comites in Bystricia) tűnnek fel, ugyanekkor emlegetik 
Beszterce megyét is (comitatus Biztriciensis). Stibor vajda 
címei között 1393-tól kezdve többször szerepel a besztercei 
főispánság (comes comitatus Bistriciensis). Beszterce megyét 
még 1430-ban is említik, azonban ettől kezdve megszűnik 
emlegetése, aminek okát azzal m agyarázhatjuk meg, hogy 
mindezek az északtrencséni váruradalmak, melyek Besz
terce megye területét alkották, kikerültek királyi tulajdon
ból és magánföWesúri kezekbe ju to ttak . Ennek következté
ben az addig egy kézben, királyi tulajdonban vagy főtiszt
viselői kezén lévő területeknek egyes földesúri hatóságok 
között történő széttagolása megindult. A kisnemesség pedig 
ezen a területen aránylag csekély volt ahhoz, hogy külön 
nemesi vármegyévé fejlődjék. A központi hatalom érdekei
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sem kívánták meg a különállónak indult fejlődés fenntar
tását, m ert a királyi és főispáni jövedelmek a királyi birto
kok elvesztése után már jelentéktelenekké váltak. 
Mindezen okoknál fogva Trencsén. megye északi részének 
külön vármegyévé indult fejlődése megakadt és ezentúl a 
varmegye egész területe ismét állandóan a trencséni főispán 
hatósága alá tartozott.

Trencsén vármegye területe a birtokbavétel idején 
egyetlen nagy királyi uradalm at alkotott, melynek közép
pontja Trencsén vára volt. A nagy királyi uradalom egységét 
azonban nagyon korán m egbontották az egyházak részére 
te t t  nagy adományok, a fejlődés későbbi folyamata pedig 
apróbb egységekre bontotta szét a nagy trencséni uradalm at. 
Az igazgatás megkönnyítése végett a közben épült várakhoz 
csatoltak á t nagy területeket, melyeknek javarésze a folyó
völgyek mentén elhúzódó erdősebb vidékekre esett, a folyó
völgyek vidéke pedig, főleg a vármegye déli részében, a vár
jobbágyságból kiemelkedő katonáskodó elem örökletes bir
tokává vált.

A trencséni váruradalom  egykori nagy kiterjedése a 
XIII. századtól kezdve még kisebb területre zsugorodott 
össze, m ert a királyi adományok mind több és több birtokot 
szakítottak el tőle. A XIII. század folyamán a várjobbágy
ságból kiemelkedett nemesség örökletes birtokává lettek, 
vagy királyi adomány kö\etkeztében m agántulajdonná vál
tak  Rozvágy, Vetiszló, Zamárd, Kubra, Garna, Liszkó, 
Dubnicá, Geszte, Vicsap, Dúló, Jeszeszin, Biccse, Hvoznica 
vágm enti és Viszocsány, Ozor, Orlóc és Helvény bebrava- 
menti trencséni tartozékok. Némi, de nem sok ideig ta rtó  
gyarapodást jelentett a lerombolt Budetin várkastélynak és 
tartozékainak a trencséni várhoz 1438-ban tö rtén t csatolása. 
A vár, m int az egykori várispánság és később, m int a vár
megye székhelye, az összes trencséni várak közül legtovább 
m aradt királyi tulajdonban. 1302-ben ugyan magánkézre 
került, amikor Csák Máté kapta adományba, de ennek halála 
után ismét a királyra .háram lóit vissza. Bebek György is 
b írta 1375-től, de nem örökletesen, hanem csak tisztség fejé
ben. A vár tehát Csák Máté halálától kezdve királyi tulaj-
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donban volt ismét a következő század elejéig, amikor Bor
bála királyné kezén találjuk, majd Albert király adománya 
folytán 1439-től felesége, Erzsébet bírta. E ttől kezdve a vár 
nem kerüli többé vissza a király kezébe, m ert Albert király 
nemsokára Ciliéi Ulriknak zálogosította el, akitől Hunyadi 
János válto tta magához. Később m int zálogbirtokot Hági 
Ferenc trencséni főispán kezén találjuk, akitől, illetve özve
gyétől Mátyás király engedélyével 1477-ben a Zápolyai- 
család vette zálogba, mely 1493-ban adományt szerezve 
rá, örökbirtokává te tte  és bírta az egész középkoron át.

Trencsén várának a XV. században erősen megfogyat
kozott tartozékait 1439-ben sorolják fel első ízben. Ekkor 
a vár tartozékai voltak Trencsén és Léva városok, Felső- 
drietoma, Bibári, Orechove, Zlatóc, Zahunye, Barátlehota, 
Biróc, Prejta, Bozvágy, Dubnica, Belus, Nagvhelvény, Nagy
sztankóc, Nagykubra, Szelec, Kiskubra, Teplic, Túrna, 
Szoblahó, Kriszeic, Zavada, Bobótlehota, Dubodjel, Szvinna, 
Hornyán, Bobót, Jasztrab, Felsőhradna, Alsóhradna, és 
Hatnacenci birtokok. A 32 birtok felsorolása azonban nem 
jelenti minden esetben az egész birtokot, m ert tudjuk több 
birtokról, hogy azokban kisnemesek is bírtak. Amikor a XV. 
század második felében a lévai uradalom is önállóságra 
ju to tt, a tartozékok száma még inkább megfogyott és az 1493. 
évi felsorolásból már hiányzanak Léva, Zahunye, Belus, 
Kriszeic, és Hatnacenci városok, illetve birtokok. Ez a fel
sorolás m ár pontosabb, amennyiben a részbirtokokat is fel
sorolja, így az 1439 ben em lített Alsó- és Felsőhradna helyett 
már csak Kisradna részbirtokot említi. Ugyancsak a rész
birtokok között sorolja fel az oklevél Drietoma, Orechove, 
Zlatóc, Helvénv, Bobót, Szvinna, Hornyán, Bobótlehota 
birtokokat. A.zonkívül mint ú jakat említi a báni medencé
ben fekvő Kohnác, Pecsenyéd és Cimena részbirtokokat. 
Amint a tartozékok felsorolása m utatja, a vármegye egész 
területét egykor teljesen kitöltő és a XV. század elején még 
a megye északi részét is magában foglaló nagy trencséni vár
uradalom kiterjedése a középkor végére aránylag nem nagy 
területre, a várkörnyéki Vág vidékére és a báni medence 
egy kis részére zsugorodott össze.
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A. vármegye területét, főleg a hegyesebb vidékeket és a 
keskenyebb folyóvölgyeket a határvédelmi rendszerrel ki
fejlődött várak és azok uradalmai tö ltö tték  ki, alig hagyva 
terjeszkedési lehetőséget a kisnemességnek, mely a síkabb 
vidékeken keletkezett régibb telepítésű falvakban lakott. 
A váruradalm ak nagy része sokáig a király kezén volt, a XV. 
századtól azonban birtoklásuk sok változáson esett át.

A. trencséni Vág-vidék legdélibb vára, az Anonymus 
által is em lített Bolondóc vagy Beckó 1388-ig királyi kézen 
volt, amikor Zsigmond király Stibor vajda családjának ado
mányozta. A. család kihalta után sem került vissza királyi 
tulajdonba, m ert Stibor leányági leszármazottja, az Alsó- 
lindvai Bánffy-család örökölte. Tartozékai nagy területet 
betöltőitek és átnyúltak  N yitra, valam int Pozsony vár
megyékbe is. Trencsénmegyei tartozékai voltak Bolondóc 
város, Üjfalu, két Kisfalu, Kocsóc, Krivoszud, Terbók, 
Melcsics, Ivanóc, Csütörtök, Halusic, Leszkó, Szernye, Bos- 
sác és Podrágy, továbbá az ugróci vártól átcsatolt Mezgóc, 
Baszna, Szlatina és Ksina birtokok. A felsorolt 19 tartozék 
közül Nemespodrágy, Melcsic, Ivanóc és Leszkó birtokokat 
még a XV. században elidegenítették Stibor vajda, illetve 
a Bánffy-család. Bolondóc tartozékainak egy része a vár körül, 
a Vág völgyében, másrésze pedig a báni medencében 
terült el.

A Vág völgyének Trencsénhez közel fekvő másik vára 
Szucsa, a kisebb jelentőségű és uradalm ú várak közé ta rto 
zik. Korai kialakulása ellenére sem tudo tt nagyobb körzet
ben terjeszkedni, m ert a síkabb vidéken, a Vág völgyében a 
trencséni vár megelőzte, a hozzátartozó erdős és hegyes vidék 
pedig nem volt alkalmas sűrűbb településre. Szucsa vára 
királyi uradalm at alkotott 1393-ig, amikor Zsigmond király 
zálogba adta Stibor vajdának. A.lbert király 1439-ben fele
ségének, Erzsébet királynénak adományozta, aki u tán Ciliéi 
Ulrik bírta, majd egy Dumbagy nevű, valószínűleg cseh 
eredetű nemes kezén találjuk a várat. Birtoklásának további 
sorsáról nem tudunk, ami valószínűvé teszi, hogy Dumbagy 
után ismét a király birtokába ju to tt és az békésen bírta, 
azért nincsenek rá adataink. Tartozékait 1439-ben sorolják
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fel, amikor a várhoz tartozott hét falu, nevezetesen Nemsova, 
Pusztaszucsa, Nagyszuesa, Hraboka, Szernye, Kolacsin és 
Váralja birtokok, melyek valamennyien a vár körül, a hegyi 
folyók m ellett terülnek el.

A lévai ( illavai)  váruradalom, noha a várat már koráb
ban is említik bizonytalan adatok, csak a XV. század közepe 
tá ján  alakult ki és le tt önállóvá. Tartozékai közül Léva 
város, Belus és Prejta birtokok 1439-ben még a trencséni 
váruradalomhoz tartoztak és csak 1447-től kezdve szerepel
nek Léva v á r tartozékai között, ami kétségtelenül bizonyítja, 
hogy a lévai váruradalom 1439 és 1447 között alakult ki 
éspedig olymódon, hogy a trencséni váruradalomból kivált. 
Az önállóvá válás a vár birtoklásának történetével függ összer 
Amikor a vár a király, illetve Erzsébet királyné tulajdoná
ból kivált, azt Ciliéi Ulrik szerezte meg más trencséni várak
kal együtt. Ciliéi birtoklása alatt, részben pedig utána a 
trencséni várak más-más birtokosok kezébe kerültek. így 
Léva vára is, melyet Ciliéi 1447-ben a trencséni vártól el
szakított Léva várossal, Belus és Prejta falvakkal együtt 
4000 forintért zálogba adott Szentmiklósi Pongrácnak. 
A huszita idők zavarai a la tt a Szentm iklósiak többször 
együtt ta rto ttak  a huszitákkal, azért Ciliéi a vár átadásakor 
kikötötte, hogy Szentmiklósi tartozik a várat lerombolni, 
az azonban a meghatározott idő ala tt nem te tt  eleget a ki
kötésnek, m ert Lévát később is m int vára t emlegetik. Szent
miklósi után a szintén huszitapárti Leszkóczyak bírták a 
várat, melyet 1470-ben Magyar Balázs kapott adományba. 
Alatta a vár tartozékai is megszaporodtak, m ert Mátyás 
király 1472-ben hozzácsatolta a lévai vám ot és fojtságot. 
Magyar Balázs 1473-ban fiává fogadta vejét, Kinizsi Pált, 
akit be is vezettek a birtokba, amikor a felsorolt városok és 
falvak mellett m int új tartozék tűnik fel Podvázs birtok. 
Ugyanezeket a tartozékokat sorolják fel 1496-ban is, amikor 
a Zápolyai-családot Kinizsi Pál magtalan halála folytán 
adomány címén bevezetik a Kinizsi Páltól már korábban 
zálogbavett lévai uradalom birtokába. A lévai váruradalom, 
mint tartozékai felsorolása m utatja, nem nagy terjedelmű 
volt, de m int későbben kialakult uradalom nem is terjes?-



TRENCSÉN VÁRMEGYE 17

kedhetett, m ért ilyen kísérletnél minden irányban zárt hatá
rokat talált.

A lévai váruradalom szomszédságában fekvő kaszai 
uradalom még az Árpád-korban kialakult, amikor lakatlan, 
vagy alig lakott erdős területek felé szabad terjeszkedési 
lehetősége volt. Az Árpád-kor végén Smaragdus nevű comes 
bírta, aki után az uradalom királyi kézbe került vissza és 
o tt is m aradt több m int egy századon át, egészen 1397-ig, 
amikor Zsigmond király Stibor vajdának adományozta. 
A huszita-korban elég zavaros a vár tulajdonjoga. Ifjabb 
Stibor magtalan halála után az uradalom a királyra háram
lót! vissza, tényleges birtokba azonban hosszú időn keresztül 
nem ju to tt a király, mert az uradalm at a Leszkóezyak bír
ták, akik ifjabb Stibor idejében kerültek oda, m int várnagyok. 
Ciliéi Ulrik is szerepel 1447-ben mint a vár tulajdonosa. 
1462-ben pedig Magyar Balázs kapta adományba a várat, 
azonban a vár —+■ nem -tudni milyen címen — továbbra is 
állandóan a Leszkóczy-család birtokában m aradt, egészen 
1467-ig, amikor Magyar Balázs újabb adom ányt szerezve rá, 
tényleg birtokba ju to tt. A váruradalomnak 1473-ban társ- 
tulajdonosa lett Kinizsi Pál, aki később elzálogosította az 
egész váruradalm at a Zápolyai-családnak, mely 1496-ban 
Ki,nizsi magtalan halála után adományt is szerzett az urada
lomra.

A nagykiterjedésű uradalom tartozékai közül 1330-ban 
Egyljázasnádasdot, 1339-ben Szlopnát említik, melyek azon
ban nemsokára kiváltak. A vár összes, 19 falut kitevő tarto
zékait 1397-ben sorolják fel először, amikor a két Váralja 
(Podhrágy) Kasza, Nozdrovic, Tunesic, Podhore, Hlosa, a 
két Mosenec, Gergő, Bovne, Kőkapu, Kopec, Kisporuba, 
Nagyporuba, Szőkefalva, Mszaro (Omsar), Mojtin és Sztre- 
mareka birtokokat említik. 1429-ben Zavadát is tartozék
ként említik és az is m aradt az egész középkoron át. Az 
1462. évi felsorolásból hiányzik Nozdrovic, Szőkefalva, me
lyek nemesi birtokokká váltak, továbbá a két Mosenec, 
Gergő, a két Poruba, Mojtiny és Sztremareka, utóbbi eltűnt, 
a többiek azonban a későbbi felsorolásokban ismét állandóan 
szerepelnek. Később, 1462-ben az eltűnt vagy kivált falvak

Fekete Nagy Antal : Trencsén vármegye történelmi földrajza
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helyett új birtokokkal»gyarapodott az uradalom. A- felsorol
takon kívül tartozékként említik még Vilcno várkastélyt, 
a két Kocskóc, Vilkie, Pruzsina, Sztredna és Szebedrás bir
tokokat, melyek Vilkie kivételével később is állandó ta r
tozékai m aradtak a várnak. Később még jobban bővült az 
uradalom területe, amikor 1467-ben a várhoz szám ították a 
Leszkóczy-család egykori b ir to k a it: Nosic, Milocho, Herbor- 
tin , Márkuslehota, Felső- és Alsóleszkóc falvakat is. Ezekből 
három birtokot, Milochot, H erbortint és Márkuslehotát a 
Zápolyaiak elcserélték a Podmaniczky-családdal, mely a 
vitásjogú Ledec és Mojtiny birtokokat engedte át. A Zápo
lyaiak a tartozékok körüli v itát elintézve, az uradalm at csor
bítatlanul m egtartották az egész középkoron át.

A másik nagy váruradalm at, Oroszlánkő várát csupán a 
Vág választotta el a kaszai uradalomtól. Oroszlánkő mint 
határszéli, határvédelmet» betöltő vár sokáig királyi birtok
ban m aradt. Zsigmond király nagy pazárlása azonban ezt is 
idegen kézre ju tta tta , amikor 1396-ban Stibor vajdának ado
mányozta. Stibor azonban nem lett állandó tulajdonosa a 
várnak, m ert azt 1407-ben Garai Miklós kezén találjuk. 
Később Borbála királyné bírta, aki Szentmiklósi Pongrácnak 
adta zálogba. Nemsokára Ciliéi Ulrik kezén találjuk a várat, 
melyet később Hunyadi János válto tt magához, de ő is 
továbbadta Libák Jánosnak, akit a zálogbirtokban Mátyás 
király is megerősített 1462-ben. A megerősítésre azért volt 
szükség, m ert ebben az időben m ár — előttünk ismeretlen 
címen — a Szlopnai-, későbbi nevén Oroszlánkövy-család ült 
a vár birtokában, melyet az egész középkoron át m egtartott.

A váruradalom a kialakulás korában a vár körüli hegyes 
vidéken, főleg a patakok mentén terjeszkedett, egészen a 
morva határig, de lenyúlt a Vág völgyéig is. A legkorábban 
kialakult és 1439-ben a vár tartozékait képező falvak vol
tak  : Krivoklát, Vereskő (Cservenikamen) Bohunic, Pruszka, 
Vicsap, Tuhinye, Mikusóc, és Podhrágy, összesen tehát nyolc 
falu. A morva határhoz közel fekvő várnak és uradalomnak 
kevés terjeszkedési lehetősége volt, m ert az uradalomnak a 
morva határ felé eső, hegyekkel borított vidéke újabb népes
ség befogadására alkalmatlan volt, dél felé pedig a korán
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kialakult kisnemesi falvak megakadályozták a terjeszkedést. 
Északi irányban a szintén korán kialakult lednicei urada
lom állta ú tjá t a terjeszkedésnek. Ezen okoknál fogva a ta rto 
zékok száma még 30 év múlva is alig m utat valami szapo
rodást. Mindössze Tepla birtok jelent némi gyarapodást, 
azonkívül belső terjeszkedés folytán Mikusóc falu két részre 
szakadt. 1475-ben Teplát nem említik a tartozékok között, 
de ez csak a felsorolás hiányossága lehet, m ert a következő 
adatokban Tepla állandóan a tartozékok között szerepel. 
Természetes úton nem is fejlődött tovább a váruradalom ki
terjedése, tartozékainak a száma azonban mégis nagyot 
gyarapodott olyképpen, hogy a Szlopnai-család ősi birtokait 
is a váruradalomhoz csatolta. Ennek következtében 1484-ben 
m int új tartozékok tűnnek fel Szlopna, Nagyhoholna, Szu-. 
csina és Leszkóc. A Zamaróczy-családdal kö tö tt kölcsönös 
örökösödési szerződés következtében még erősebben meg
növekedett a tartozékok száma. Ekkor a várhoz csatolták 
Dúló, Dulóújfalu, Zamárd, Viszolaj, Klobusic, Drietoma, 
Zablát, Hrabenka és Veszka részbirtokokat. A váruradalom 
a XV. század végén tekintélyes számú, összesen 21 ta rto 
zékkal rendelkezett'és á tterjed t a Vág balpartjára is, össze
függő birtoktestet azonban nem alkotott, m ert a legkésőb
ben csatlakozott falvak, melyek nagyrészt csak részbirto
kokat jelentettek, erősen be voltak ékelve a kisnemesi falvak 
közé és eredetileg maguk is kisnemesi birtokok voltak.

A.z oroszlánkövi uradalom közvetlen Szomszédja észak 
felé haladva Lednice vára volt, mely szintén a nyugati határ 
védelmére épült. Első tulajdonosa Márk volt (1259— 1262). 
Majd a király bírta a XIV. század végéig, melytől fogva a 
zálogtulajdonosok egymást váltogatták benne. A Paksy-, 
Hcnk-, Kapolyai-, Bielik-, Korompai Nehéz-, Ráskai- és Sár
kány-családok bírták ténylegesen a várat. Zálogbirtokosok
ként tűnnek fel Sczasny Félix, Hnyedy Péter és a Podmaniczky- 
család, mely utóbbi adom ányt is szerzett rá, birtokba azon
ban soha nem ju to ttak . Első örökjogú birtokosa a Sárkány
család volt, mely a korábban zálogban b írt uradalomra 
1525-ben adománylevelet is szerzett.

Az egész váruradalom a Vág jobbpartján, a Lednice és

a*
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Béla patakok közti területen húzódik végig, le egészen a Vág 
partjáig. Szélesebb síkságú völgyei és a Vág félő eső alacso
nyabb hegyei alkalmasak voltak a településre és azért nagy
számú tartozékai fejlődtek. 1471-ben már 22 tartozékát 
említik, nevezetesen : Lednice, Pucho, Nivnice, Lupohláv, 
Ihristye, Mosztiszte, Mesztecskó, Dohnyán, Luki, Nagyluki, 
Bezdedó, Sztrezenic, Horenie, Bovne, Nagybreznica, Kis- 
breznica, Kvassó, Zubaki, Zbore, Hosztina, Lisza és Okrut 
falvakat. A Béla patak völgyében később még tovább terjesz
kedett az uradalom és 1475-ben már négy újabb birtokot 
említenek tartozékai k ö z ö tt: Dubkova, Katlina, Viderna 
és Zarjec falvakat. Az 1504. évi felsorolás három újabb bir
tokot, Hraboka, Huorka és Vaszka falvakat említi, melye
ket azonban a későbbi felsorolások nem ismernek és pedig 
azért, m ert ezek tulajdonképpen kisnemesi falvak voltak és 
csak mint részbirtokok tartoztak a váruradalomhoz, úgy 
látszik, ezek is csak zálogjogon. A lednicei váruradalom ter
jeszkedése a központból indult ki és ezért területe a ta rto 
zékok megszaporodása után is zárt birtoktestet alkotott.

A Vág vidékének másik igen fontos vára volt a Vág 
mellett fekvő Beszterce, mely m int előbb kim utattuk, a XIV. 
századi fejlődés folyamán azon az úton volt, hogy a tőle 
északra fekvő vidékkel együtt külön vármegyévé alakuljon. 
Tisztség fejében jóidéig az országbírók bírták, majd 1397-ben 
Szandzivoj, utána pedig Stibor vajda bírta a várat és a hozzá
tartozó birtokokat. Stibor halála u tán  ismét a királyra háram 
ló it vissza a vár, de Albert király 1439-ben más várakkal 
együtt feleségének, Erzsébetnek adta, aki után Ciliéi Ulrik 
bírta egyideig zálogképpen. 1458-ban a kisnemesi sorsból 
kiemelkedett Podmaniczky-család szerezte meg a várat, 
ahonnan uralták a vidéket az egész középkoron át.

Beszterce vára a Vág hajlásában feküdt és tartozékai 
révén kiterjedt a folyó mindkét partjára. A vártól délre alig 
terülnek el birtokok. A tartozékok zöme a Vág folyó jobb
partján, a hegyekből lefutó és a Vágba ömlő Styavnik és 
Marikovszki patakok, valam int a Besztercénél a Vágba ömlő 
balparti Domanislca patak mentén terülnek el. A várura
dalom jelentőségét m utatja, hogy a tartozékok 1439. évi fel
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sorolása m ár 17 birtokot említ, nevezetesen : Beszterce 
várost, Marikova, Hlinik, Styavnik, Plevnik, Domanis, Or- 
lov, Rassov, Lednice, Tepla, Praznó, Katlina, Predmér 
Hvoznica, Krebrenovalehota, Vertizsér és Klesztina birto
kokat. Utóbbi, továbbá Marikova, Hlinik és Katlina többé 
nem szerepelnek a tartozékok között. Ezek közül Hlinik 
kisnemesi birtok volt, a másik három birtokot pedig Albert 
király kivéve a .besztercei vár alól, még 1438-ban a Hatnai- 
családnak adományozta. Az 1458. évi felsorolásnál, mint 
új birtokok tűnnek fel Podrágy, Felsőpodvázs, Felsőtepla és 
Csernakosztelec. Mint általában a korán kialakult és nagyobb 
védelmi szerepet játszó váraknál, Beszterce környékén is 
voltak a várkatonaság soraiból kiemelkedett nemességnek 
apró birtokai, amelyek a váruradalom összefüggőségét, főleg 
a síkabb vidéken erősen megszaggatták. Ezeket a kisnemesi 
birtokokat, valam int a teljes elszakadásra szintén kész, a 
prédiális nemesség által b írt részeket a Podmaniczky-család- 
nak sikerült megszerezni és erősebben a várhoz csatolni. 
Ugyancsak a várhoz csatolták Podmanint és a Facskó kör
nyéki birtokokat is. Az apróbb birtokszerzéseken kívül még 
telepítéseket is végeztek, m ert máskülönben nem tudjuk 
megérteni a tartozékoknak azt a nagy szaporodását, melyet 
az 1471. évi felsorolás felmutat. A telepítés mellett bizonyí
tanak még a — lehota szóval összetett, újonnan feltűnő hely
nevek is, melyek irtást, új telepítést jelentenek. A felsorolt 
okok következtében a tartozékok száma 1471-ben a korábbi 
névsorral nem egyező, de mindkét esetben 17 helységet említő 
felsorolással szemben már 33-ra szökött fel. Mint új ta rto 
zékok tűnnek fel Nagyudics, Egyházasudics, Felsőpodvázs, 
Lehotka, Verchtepla, Alsó- és Felsőkőmegy, Knezvolehota, 
Kiscserna, Podmanin, Facskó, Cselkólehota, Vaszka, Po- 
cserovalehota, Báni, Bugmallehota (Budina) és Precsén. 
A váruradalom birtokainak kiegészítésére a Podmaniczky- 
család később is nagy gondot fordított és apróbb birtok
szerzésekkel gyarapították a besztercei uradalmat.

A hricsói uradalom szintén a legkorábban kialakult 
váruradalm ak közé tartozik. A vár területét m ár 1208-ban 
említik. Az összes trencséni várak közül Hricsó került ki
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legkorábban a király kezéből. Az Árpád-korban a nyitrai 
püspöké volt, majd a Bejc-nembeliek kezén találjuk. A XIV. 
század elején a Balassa-család bírta. Később ismét a király 
birtokában találjuk, de. Zsigmond király !392-ben elzálogo
sította a Kapolyai-esaládnak, majd pedig 1397-ben Szand- 
zivojnak adományozta. Ennek halála után ismét vissza- 
háram lott a királyra és annak adományából 1429-ben Bor
bála királyné bírta. E ttő l kezdve a huszita idők következté
ben elég zavarosak a birtoklási viszonyok. Borbála után 
egy meg nem nevezett lengyel bírta zálogban és birtokban 
ült még akkor is, amikor hűtlensége m iatt Albert király a 
várat a Necpáli-családnak adományozta. Annak ellenére, 
hogy a lengyel fegyveresen megakadályozta az iktatást,, 
később mégis a Neepáli- és Szentmiklósi Pongrácz-családokat 
találjuk a vár birtokában. 1466-ban Mátyás király Hági 
Ferenc trencséni főispánnak zálogosította el a várat, majd
1469-ben Podmaniczky Balázsnak adományozta. Ennek 
halála után ismét Hági Ferenc özvegye és ennek újabb férje, 
Tettauer Vilmos bírta a várat, akikkel szemben sem Pod
maniczky Balázs utódai, sem pedig a családnak besztercei 
ága nem tud ták  jogukat érvényesíteni. Végül is 1500-ban 
a Zerdahelyi Imreffy-család szerzett adom ányt az urada
lomra, melyet bírt is az egész középkoron át.

A hricsói vár a Vág nagy hajlásában, ahol az kelet
nyugati folyásából dél felé kanyarodik, erősen védte eset
leges támadás esetén a mögötte fekvő vidéket. Éppen ezért 
az első falvak a védett területen, a Vág balpartján alakul
tak ki. 1382-ben már négy tartozékát említik : Alsó- és Felső- 
hricsó, Peklina és Ovcsarszkó falvakat. A későbbi időben már 
a Vág jobbpartján terjeszkedett az uradalom és 1469-ben a 
felsorolt tartozékokon kívül Váralya, Hluboke, Zavada, 
Bencm állehota,NagykotessóésI)luhepolje birtokokat említik.

A Vág kanyarulata előtt, a Kiszuca völgyében a budetini 
uradalom alakult ki, mely korábban a vari ni uradalomnak 
volt része. A XIV. század elején a Balassa-család ősei bírták, 
akik Csák Máté halála után ismét visszanyerték az uradalmat. 
Később azonban királyi kézre került és ekkor Sztrecsén 
várhoz csatolták. Amikor a XV. század elején a husziták
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Trencsén vármegyében is elhatalmasodtak, Budetint lerom
bolták, a hozzátartozó falvakat pedig Zsigmond király fele
sége, Borbála királyné bírta, aki azokát 1432-ben elzálogo
síto tta Szentmiklósi Pongrácnak. A sztrecséni vár alól Zsig
mond király kivette az uradalm at és 1438-ban a Hatnai- 
családnak adományozta, mely ismét felépíttette a várat, 
m ert azt 1443-tól kezdve ismét emlegetik. Az utolsó Hatnai 
1504-ben kötö tt kölcsönös örökösödési szerződés értelmében 
befogadta a birtokba a Szunyogh-családot, mely H atna- 
György magtalan halála után egyedül bírta az egész vári 
uradalmat.

A budetini uradalom számára megfelelő és bőséges ter
jeszkedési lehetőség nyílott a Kiszuca völgyében. Már a 
tartozékok 1439. évi teljes felsorolása 13 birtokot említ, 
melyek valamennyien a Kiszuca völgyében fekszenek: 
Kiszucaújhely, Budetin, Ü jbudetin, Humec, Vranye, Dubie, 
Leszkóc, Lehotka, Neszluse, Povina, Badole, Brodnó és Zadub- 
nye. Később nyugat felé terjeszkedik az uradalom és a tartozé
kok 1504. évi felsorolásában a vágmenti Nagyszvedernik is 
feltűnik. A területileg teljesen összefüggő váruradalomhoz 
csatolták később a Hatnai-család birtokait, H atna, Proszna, 
Marikova, Klesztina és Katlina helységeket is, melyek a vár
uradalomtól távolabb, Vágbesztercétől északnyugatra, a 
Marikova patak völgyében fekszenek és így erősen meg
szakították a váruradalom birtokainak összefüggőségét.

A varini uradalom korán kialakult és ■•magánkézre is 
került. A XIV. század elején a Balassa-család ősei bírták. 
A század közepén a királyra háram lott vissza, de erősség 
jellege nemsokára megszűnt. Váruradalma így természetesen 
nem alakult ki, pedig m int az 1323. évi határjelek m utatják , 
hatalmas terjeszkedési területe volt. H ozzátartozott Budetin 
vára is az egész Kiszuca völgyével együtt. A vár megszűnte 
után területe különböző váruradalm ak között oszlott meg. 
Területének egy részén az óvári uradalom keletkezett, mely 
kezdetben szintén nem volt önálló, hanem a XIV. század 
végéig a nagy sztrecséni uradalomnak volt része. Az óvári 
uradalm at a XV. században Borbála királyné, utána pedig 
Albert király adományából felesége, Erzsébet királyné bírta.
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Ulászló király kétszer egymásután is zálogba adta a koronára 
visszaháramlott uradalmat, először a cseh Csapek Jánosnak, 
majd pedig Szentmiklósi Pongrácnak, akinek utódai, a Pong- 
rácz-család és ezek révén egyideig a Necpáli- és Majthényi- 
családok is részesei voltak a várnak. A Pongrácok a zálog 
révén örökös urai is lettek a várnak.

A kései keletkezésű óvári uradalom, tekintettel a bu-. 
detini uradalom korábbi kialakulására csak a budetini ura
dalomtól keletre, a Varinka patak völgyében terjeszkedhe
te tt. I tt  fekszenek összes tartozékai : Vapenalucska, Kotro- 
zsinalucska, Krasznyán, Cizina, Zasztranya és Huxnec, me
lyeket 1439-ben említenek első ízben. Később még az óvári 
uradalom tartozékaiként szerepelnek a Vág völgyéhez köze
lebb fekvő, a tartozékok között 1469-ben em lített Varin 
város, Gbelány és Teplicska falvak is, melyek a később, fel
tűnő Lizica és Szneznica birtokokkal együtt változatlanul az 
óvári uradalomhoz tartoztak  az egész középkoron át.

A Hricsótól keletre fekvő Vág-vidék és mindkét oldali 
mellékfolyóinak völgye egységes fejlődési terület volt, ami 
valószínűleg összefügg azzal is, hogy a XIV. század elején, 
amikor az itteni falvak nagy része kialakult, egy család, 
a Balassák őseinek a kezén volt az egész terület, provincia 
Varnensis néven. A Balassa-család birtoklásának megszűnte 
u tán  sem aprózódott el a vidék különböző földe.urak kezén, 
hanem a királyra háram lóit vissza, aki a vidék főispánjává 
Szeri* Pósa fiait, Miklóst és Istvánt te tte  meg, akik magukat
1384-ben Zsolna, majd Sztrecsén vármegyék főispánjainak 
nevezik. A lattuk Sztrecsénhez, m int fővárhoz tartoztak 
Lietava, Zsolna, Óvár és Budetin várak is, A területnek az 
önállóság felé való fejlődése már kialakulóban volt, amikor 
Zsigmond király 1397-ben a vidék több várát, így Sztrecsént 
Zsolna várossal és a régi zsolnai várral, Lietava várát Bajec 
mezővárossal együtt Szandzivojnak adományozta. Ez az 
előkelő lengyel eredetű nemes ekkor megkapta Beszterce 
várát is, mely az önállóság felé való haladásban ettől kezdve 
a vezetést magához ragadta. Szandzivoj halála után kis 
birodalma részben a király, részben pedig magánföldesurak 
kezén részeire hullott szét, minek következtében a vidéknek
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az önállóság felé való fejlődést' örökre megakadt. Sztrecsén 
vár vezetőszerepe is megszűnt és az addig hozzátartozó várak 
visszanyerték korábbi függetlenségüket.

Sztrecsén várát a XV. század elején Borbála királyné 
bírta, majd Albert király Borbálát hűtlennek nyilvánítva, 
a várat 1439-ben feleségének, Erzsébetnek adományozta, de 
ez sem bírta sokáig, mert Ulászló -király elzálogosította a 
várat Csapek Jánosnak, akitől szintén  királyi zálog címén 
Szentmiklósi Pongrác váltotta magához. 1482-ig Trenka 
Jánosnál volt a vár zálogban, melyet Mátyás király még 
ebben az évben Korvin Jánosnak adományozott. Korvin 
János még be sem ik ta tta tta  magát a vár birtokába, Mátyás 
király már eladományozta a várat Kinizsi Pálnak, akinek 
halála után az uradalm at özvegye, Magyar Benigna és annak 
későbbi férjei, H orváth Márk és Kereky Gergely bírták, 
akikkel szemben a Podmaniczky-család a királytól nyert 
adom ányának nem tu d o tt érvényt szerezni.

A sztrecséni váruradalom terjeszkedési területe a Vág 
folyó és a rajeci patak  völgye volt, i t t  fekszenek az összes 
tartozékok, melyeket első ízben 1439-ben sorolnak fel. 
E  szerint a várhoz tartoztak  Zsolna és Varin városok, Osker- 
dinalehota, Sztrecsén, Gerovalucska, Nedece, Szneznica, 
Teplicska, Gbelány, Sztranyave, Illővé, Boszina, Felfalu 
(Visnyove), Turo, Háromudvar (Tridvori) és Prubka, össze
sen tehát 2 város és 14 falu. A tartozékok közül a későbbi 
időben Varint és Szneznicát visszacsatolták Óvárhoz, Trid- 
vorit pedig tulajdonképpen m ár a felsorolás előtt, 1438-ban 
eladományozta Albert király. Felfalu, valam int a tartozé
kok között az 1456-ban feltűnő Sztranszka és Konszka bir
tokok pedig a lietavai várnak lettek a tartozékai. 1483-ban 
m int új tartozékok tűnnek fel Polusie, Béla, Tizsina és Mosj- 
falva, melyekhez az 1508. évi felsorolásban Zavodi és Krasz- 
nyán járulnak. így Sztrecsén vár tartozékai a középkor végén 
ismét 16 birtokot te ttek  ki.

A nagy uradalmak kialakulásának folyamán egyes ki
alakulófélben lévő kisebb váruradalm ak megakadtak fej
lődésükben. A rajeci völgy vágmenti kiszélesedésénél épült 
Zsolna vára csak a XIV. század végéig szerepel, de 1397-ben
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még m int öreg, elhagyott várat említik és tartozékai r 
Zsolna város és Konszka falu, valam int a Vadicso nevű erdő 
területén keletkezett falvak beolvadtak a szomszédos vár
uradalmak területébe.

Rajec vára szintén még a XIV. században elvesztette 
jelentőségét. Amikor a vágmenti várak kiépültek és uradal
makkal megerősödtek, határvédelmi szempontból Rajec 
m ár többé nem já tszo tt szerepet és a következő századtól 
kezdve már nem is említik a várat. Ismert tartozékaival, 
Suja és Györgylehotája birtokokkal együtt Lietava ta rto 
zékává vált.

Zsolna és Rajec váraknak és kialakulóban lévő uradal
maiknak megszűnte u tán  a rajeci völgyben a vezetőszerepet 
Sztrecsén mellett Lietava vára ragadta magához, mint a 
Balassa-család ősei által b írt területen kialakult uradalom, 
az egész XIII. századon á t Lietava is a sztrecséni fővárhoz 
tartozott. Lietava Sztrecséntől csak Szandzivoj halála után 
szakadt el, amikor uradalmai különböző birtokosok kezére 
kerültek. Ekkor indult meg a lietavai uradalom különálló 
fejlődébe. 1474-ben Kinizsi Pál kapta adományba, aki azon
ban elzálogosította a Zápolyai-családnak, mely 1496-ban 
adom ányt is szerzett a váruradalomra.

Lietava tartozékai közül a rajeci patak völgyében feküd
tek  az 1393-ban em lített Sztraso, Ovcsarszko, Zavada, Báni, 
Lucska, Bitterfalva, Krasznahorka, Brezani, Babko, Podhore, 
Lietava, Plebanilehota, Szvinna, Suja, Nagysuja, Györk- 
lehotája (Gyurcsina), míg a Vág jobbpartján Divina, Kis- 
divina, Lalinek, a balparti Roszina-patak mentén fekvő Tarnó 
és Visnyo birtokok tartoztak  a várhoz. A tartozékok száma 
ekkor húszra rúgott, melyekből egyesek éspedig többnyire 
a Vág jobbpartján lévő birtokok később kiváltak a vár alól. 
Az elvesztett birtokokért a rajeci völgyben meginduló ter
jeszkedéssel kárpótolta m agát az uradalom és megszerezte 
Sztranszka, Konszka, Frivald, Jeszenove, Zbinyó, Kiscserna, 
Rajec, Bicsica birtokokat, a Kiszuca völgyében pedig Humec 
birtokot és a kiszucaújhelyi vámot, amivel a tartozékok 
száma az elveszettek leszámítása után is 27-re rúgott. Az 
1496. évi tartozékfelsorolás mint új birtokot említi a rajeci
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völgyben fekvő Toplica birtokot. Ezzel a rajeci völgynek 
nagy része a lietavai uradalomhoz birtokába került és nagy, 
összefüggő birtoktestet alkotott.

Trencsén vármegye délkeleti része, az apró patakok 
folytán vízben gazdag báni medence, szintén alkalmas tele
pülési terület volt. A szélesebb völgyekben a kisnemesség 
falvai korán kialakultak, úgyhogy az ugróci uradalom a 
Bebrava völgyében fekvő, részben elvesztett birtokaiért a 
keskenyebb folyóvölgyek mentén meginduló terjeszkedéssel 
kárpótolta magát. A tartozékok 1295. évi felsorolása még 
csak 9 tartozékot említ, melyek valamennyien a Bebrava 
mentén és a tőle keletre fekvő hegyesebb vidéken fekszenek. 
Ekkor felsorolják Podluzsán, Bán, Nastic, Ugróc, Bankuch, 
Zsitna, Radissa, Sonkó birtokokat és a Mocsárnok vár a latti 
falut, melyekhez, mint tizedik, 1352-ben Ksina birtok járult. 
A. terjeszkedés gyorsaságát m utatja, hogy közel száz év után, 
1389-ben m ár 24 tartozékot említenek, melyek valamennyien 
a Bebravától keletre fekszenek. Az új tartozékok Lehota, 
Dubnicska, Luttó, Ugrovica, Prusz, Csernalehota, Sipkó, 
Szlatina, Kabatovalehota, Baszna, Cimoráz, Szlobinya, a 
két Podluzsány, Negovica, Brezolup, Presztovnik, Vicsap 
és Benóc falvak, melyekkel együtt a tartozékok száma, annak 
ellenére, hogy egyes birtokokat közben a bolondóci várhoz 
és az újabban épült báni várkastélyhoz csatoltak, ismét 24-re 
emelkedett. Később a tartozékok között szerepelnek még az 
ugróci várkastély, továbbá Podrágy, Zavada és Trebichava 
falvak.

A. tartozékokkal erősen gyarapodott ugróci uradalom 
zárt, összefüggő birtoktestet alkotott, amelynek értékét 
nagyban növelte, hogy a falvak egy része síkabb, gabona
termő vidéken, más része pedig bútor- és épületfának is alkal
mas, értékes erdős területen feküdt. Ilyen körülmények 
között az ugróci uradalom birtokáért nagy versengés folyt az 
egész középkoron át. Első ismert birtokosa, Bás fia Péter 
1295-ben kényszerűségből átengedte a várat Csák Máténak, 
aki ebben az időben az egész Trencsén vármegyét bírta. Csák 
Máté halála után közel egy századon keresztül a király: bírta 
a várat, de Zsigmond király 1389-ben eladományozta Stibor
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vajdának. Stibor halála után egymást váltogatják a birto
kosok, akiknek birtokjoga a zavaros idők m iatt többnyire 
ismeretlen. Először a Szlavnicai Sándor-családot találjuk 
birtokban, majd a Szentmiklósi Pongráczokat, akik később 
zálogjogot is szereztek az uradalomra. U tánuk Tettauer 
Vilmos ült a vár birtokában zálogjogon, 1483-tól pedig Vi- 
csapi Andrással együtt a Dobozi Dánffy-család, melyet egy- 
időben Szepetky Sebestyén válto tt fel, akit ismét Dánffy 
András özvegye követett a birtokban. A XVI. század elején 
a Zabláthy-család szerezte meg a váruradalm at és meg is ta r
to tta  a középkor végéig, úgyhogy András budai udvarbíró
nak és Cursbo nevű udvari embernek, továbbá a Báróéi 
Ficza-családnak a váruradalom megszerzésére irányuló kísér
lete még adománylevelek birtokában is eredménytelen 
m aradt.

A síkabb vidék területének egy része, amikor a huszita 
idők alatt a báni várkastély megépült, k ivált az ugróci vár 
alól. Bán vidékét a kaszai uradalomban is birtokos Lesz- 
kóczy-család szerezte meg, mely később a birtokot megosz
to tta  a leányági leszármazott Ludányi-családdal, akikkel 
szemben Magyar Balázs 1462-ben szerzett adománylevelét 
nem tud ta  érvényesíteni. 1466-ban a Podmaniczky-család 
szerezte meg a báni várkastélyt és a tartozékokat még bir
tokvásárlások útján is gyarapítgatta, úgyhogy a középkor 
végére a várkastélyhoz tartoztak  Bán városon kívül Pruz, 
Brezolup, Nastic és Givine birtokok is.

A vármegye területe, tekintettel arra, hogy nem a hon
foglalás korában, hanem csak a későbbi terjeszkedés folya
mán vette birtokba a magyarság, mint egységes birtoktest 
ju to tt a királyi hatalom  birtokába. Honvédelmi és gazda
sági szempontból azonban várak szerint korán kisebb ura
dalmakra oszlott szét, amelyekből a XIII. század folyamán 
egyesek már magántulajdonba is kerültek. Az uradalmakhoz 
tartozó egyes falvak területe szintén kivált olyképpen, hogy 
a váruradalom katonáskodó elemei a természetes fejlődés 
ú tján  felemelkedtek a nemességbe és örökletessé vált föld
jükkel együtt elszakadtak a vártól.

A nagy trencséni domíniumnak apróbb váruradalmakra
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történt szétbomlása és az uradalmakból egyes falvaknak 
kiválása után is egészen a XV. század közepéig a vármegye 
legnagyobb birtokosa a királyi hatalom m aradt. Annak 
ellenére, hogy királyaink m ár a XIII. és XIV. században 
egyes uradalmakat, sőt néha többet is, egy vagy több család
nak eladományoztak, az összes trencséni uradalm ak a XV. 
század közepére visszakerültek újból a korona tulajdonába.

A XIII. .századi nagybirtokosok, így Szoboszló fia Bago- 
mér, aki Szucsa várát és a Kiszuca völgyét bírta, m agta
lanul halt el, a következő birtokosok, a Balassák ősei, akik 
még Varin vidékét is bírták, a XIV. század elején kiestek 
birtokaikból. File bán utódai, akik Biccse környékét bírták, 
a XIII. század után már nem szerepelnek Trencsénben, 
Olivér fia Kázmér, aki 1236-ban Rajec vidékét bírta, szintén 
eltűnt a trencséni birtokosok sorából. A Bejc-nembeliek is 
csak a XIII. század végéig b írták Hricsó várát, későbbi bir
toklásuknak nincs semmi nyoma. Lednice vára is csak a 
XIII. század közepén volt magántulajdonban. Kaszai Smaragd 
comes is csak 1272 körül bírta a kaszai uradalm at és többé 
nem szerepel. Mikolai Bás mester fiai Ugróc várát 1295-ben 
eladták Csák Máténak, aki különben a XIV. század elején 
az egész vármegyét összes váraival együtt bírta, de hatal
mának letűnése után az egész vármegye visszaszállott a 
királyra. H radna elpusztult vár és környéke m aradt még 
magánkézen, a Hont—Pázmány-nemzetségből származó Po- 
gány-család tulajdonában, de ezeket a birtokokat is elcserélte 
Károly király és így a XIV. század elején a vármegye összes 
nagyobb uradalmai a király kezére kerültek vissza.

A trencséni nagy uradalm akat, melyek egy-egy vár 
körül csoportosultak, am int fentebb részletesen kifejtettük, 
tisztviselői útján, akik között hosszabb időn keresztül az 
országbírók is szerepelnek, korm ánvoztatta a király, még 
pedig Trencsén és Beszterce várakból, m int fő központok
ból. Ennek a megosztásnak majdnem az le tt a következménye, 
hogy a vármegye két részre, két külön vármegyére szakadt. 
E zt a különállás felé vezető fejlődést azonban megakadá
lyozta a királyi várbirtokoknak magánkezekre való kerülése. 
Úgyszólván csaknem egyidőben adományozta el Zsigmond
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király kis híján az összes trencséni várakat. A délibb terüle
ten lévő várak közül a XIV. század legvégén Stibor vajda 
kap ta részben örökjogon, részben pedig zálog címén Bolon
dóc, Szucsa, Kasza, Oroszlánkő és Ugróc várakat,, de meg
kapta az északi terület főhelyét képező Beszterce várát is. 
A felsőtrencséni várakat, Sztrecsént Zsolna várossal, Besz
tercét, Hricsót, Lietavát Rajec várossal együtt ebben az 
időben Szendzivoj bírta. Minthogy a felsőtrencséni, később 
önálló uradalmakkal rendelkező várak közül Budetin ér 
Óvár ekkor Sztrecsén várához tartoztak, a déliek közül pedig 
Léva csak később szakadt ki a trencséni uradalom területé
ből, Lednice várát pedig a Pa/rsy-család, majd egy Henk 
nevű cseh bírta zálogban, a király a XIV. század végén a 
vármegye székhelyét, Trencsén várát kivéve egyetlen vár
uradalommal sem rendelkezett Trencsén vármegye területén.

A királyi hatalomra nézve szerencsés véletlen folytán 
azonban mind Szendzivoj, mind pedig Stibor családja a XV. 
század elején mag nélkül haltak el, úgyhogy az általuk bírt 
uradalmak nagyrésze visszaháramlott a királyra. Zsigmond 
király ugyan több várat azonnal elidegenített, de ennek 
ellenére is királyi kézen voltak Trencsén, Szucsa, Oroszlánkő, 
Hricsó, Sztrecsén és Óvár várak, valam int a lerombolt 
budetini várkastély, melyeket Zsigmond király feleségének, 
Borbála királynénak adományozott. Borbála birta még a 
felsoroltakon kívül Beszterce várat is, m ert amikor Albert 
király Borbála hűtlensége m iatt elveszi tőle a várakat és 
1439-ben saját feleségének, Erzsébetnek adományozza, a fel
sorolásban Trencsén, Szucsa, Oroszlánkő, Léva, Sztrecsén és 
Óvár várakon ldvül Beszterce vára is o tt szerepel. A trencséni 
várak nagyrésze, így Trencsén, Szucsa, Oroszlánkő, Besz
terce, Kasza és Léva várak, m int zálogbirtokok még Albert 
király életében Ciliéi Ulrik kezébe kerültek, akitől V: László 
király parancsára Hunyadi János kormányzó válto tta vissza 
részben saját pénzén és bírta is a család ezeket a várakat 
egyideig. Mátyás királynak nagy pénzáldozatokat követelő 
háborúi azonban a trencséni várak nagyrészét idegen 
kezekre ju tta tta , amelynek során a neki nagy szolgálato
kat te tt híveinek, Magyar Balázsnak, Kinizsi Pálnak, a Pod-
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maniczky-családnak és másoknak részben szolgálatuk, a 
csehek, törökök és osztrákok ellen folytatott háborúk folya
mán te tt  költségeik, részben pedig hátram aradt zsoldjuk fejé
ben egész uradalm akat adományozott oda. A meginduló 
folyam atot Trencsén várának a Zápolyai-családnak Ulászló 
király által tö rtén t eladományozása fejezte be 1496-ban, 
am ikor a király megszűnt trencséni nagybirtokos lenni.

A korai időkben az egész vármegye területét a maga 
teljességében magában foglaló várnirtokoknak a bomlása 
tulajdonképpen megkezdődött m ár a XIII. századi nagy 
társadalmi átalakulások idején, amikor a várnépek előkelőbb 
elemei, főleg a harcos várjobbágyság igyekezett földjét 
örökletessé tenni családjában és saját személyüket földbir
tokukkal együtt teljesen függetleníteni a vártól. Ez a folya
m at részben a természetes fejlődés útján m ent végbe, amikor 
minden rangemelés nélkül kivált a várjobbágyság előkelő 
rétege a vár hatósága alól és a nemesség soraiban helyezke
dett el. Ezenkívül királyaink főleg az ezek helyébe lépett 
vagy alacsonyabb szabadságú várjobbágyságból a későbbi 
időben több családot emeltek a nemesség soraiba. Ez a fej
lődési folyamat, főleg az alsótrencséni várjobbágyoknál korán 
és természetes úton tö rtén t meg, m ert itt alig találunk rang
emelést. Északabbra későbbi időben kezdődött a várszervezet 
bomlása és így tovább emlegetik a várjobbágyokat. Ok
leveles emlékeink n Vág mentén délről észak felé haladva a 
következő falvakban említenek várjobbágyokat, conditiona- 
lis népeket, vagy nemes várjobbágyokat: Vetiszló, Drietoma, 
Zamaróc, Isztebnik, Kamenicsán, Pominóe, Garna, Dub
nica, Lieszkó, Liborcsa, Vicsap, Dúló, Horovec, Szulvó és 
Predmér, a báni medencében pedig Egresd, Helvénv, Sztrecse 
és Viszocsánv trencséni várhoz tartozó várföldeken. A vár
jobbágyi réteg teljes jogú nemességig történő emelkedésének 
a felsőtrencséni vidéken végbemenő lassú lefolyására jellemző, 
hogy amikor a délibb vidéken a XIII. századon túl várjob
bágyokat nem említenek, a felsőtrencséni részeken az utolsó 
nemes várjobbágyot 1336-ban említik Szulyón.

A király által adott rangemelésben részesülteken kívül 
a természetes fejlődés útján még több várjobbágyi eredetű
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elem ju to tt be a nemesség soraiba, akiknek falvai hosszú, 
.csaknem teljesen összefüggő láncolatban húzódnak végig a 
Vág trencséni szakaszán és a báni medencének termékenyebb 
vidékén. Ezeknek a várjobbágyi eredetű elemeknek telepei 
tipikus kisnemesi falvak voltak, nagyobb számú nemesség
gel és ennek következtében apró kisbirtokoklcal, melyek 
korai kialakulásuknál fogva több helyen kiszorították a Vág 
közvetlen völgyéből a váruradalm akat és sok helyen meg
törték az uradalmakhoz tartozó birtokok összefüggőségét.

A trencséni tipikusan kisnemesi falvaknak a lakossága 
minden időben erősen ki volt téve a gazdasági viszonyok 
hullámzásának. A nemesség egyik része erősen szaporodva 
elszegényedett és az osztály folytán mindjobban széttöre
dező ősi birtokot még egy esetleges előnyösebb házassággal 
sem tud ta  megmenteni attól, hogy apró földcsíkokra ne essék 
szét, másik része pedig talán erősebb gazdasági érzékkel és 
több szerencsével megáldva a kisnemesi sorsból a közép- 
nemességbe, sőt m int a Podmaniczky-, Hatnai-, Szunyogh- és 
Szlopnai-családok az előkelőbb nemesség soraiba és a vár
birtokosok közé küzdötte fel magát. A. folytonos birtokosztály 
és az elszegényedés kapcsán egyes családok vándorolnak, 
cserélgetik birtokait, idegen területről származó, elsősor
ban szomszédos megyebeli családok ju tnak  birtokaikba vé
tel, zálog vagy házasság útján. A hullámzás állandó úgy 
területi, m int pedig vagyoni viszonyok tekintetében.

Nagyszámú kisnemességet találunk főleg a megye déli 
részében Bolondóctól a besztercei várig és a báni medencé
ben, de mennél északabbra haladunk, annál ritkábbak a kis
nemesi falvak és azok is többnyire újabbkori, XIV. és XV. 
századi keletkezésüek.

A vármegye legdélibb várának, Bolondócnak tartozékai 
közé beékelődött Kocsócon az idegen területről származó 
családokat is beleszámítva 12 birtokos családot találunk a 
Hunyadiak korában, melyekből ősi trencséni család a Ko
rsód-, Bélái-, Hodász-, Rakolupi-, Gebes-, Kohártyi-, Bohuszlá- 
vici-, Halácsi- és Kálnai-csáládok, idegenek a Gúti Országh-, 
Somszegi- és Livinai-csaláldok. A. Kocsóecal szomszédos Rakolu- 
pon ugyanezeket a családokat találjuk a Kohányi-, Bohuszla-
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vici- és ivocsóczi-családok kivételével. A Vág jobbpartján 
fekvő Bohuszlávicon m ár nem aprózódtak el úgy a birtok
részek, m ert ősi jogon csak a Bohuszlávici- vagy másképpen 
Maloveczky-család bír, zálogjogon azonban az Üjfalusi- és 
Kekeházay-családok is beférkőztek a birtokba.

A következő két falu, a jobbparti Csütörtök és a balparti 
Krivoszud m ár részben a bolondóci vár tartozékát alkotta 
és csak részben volt kisnemesi birtok. Ezzel azonban a kis
nemesi falvak sorozata még nem szakad meg, m ert ez 
a két falu átm enetet alkotott a trencséni vár egykori, 
X II—XIII. századi tartozékaiból kisnemesi telepekké vált 
falvaihoz.

A bolondóci uradalom korai kialakulása megakadá
lyozta a kisnemesi falvak terjeszkedését és a vár XV. századi 
birtokosa, az Alsólindvai Bánffy-család, mely m int Stibor 
vajda leányági leszármazottja került a vár birtokába, gon
dosan ügyelt a várbirtokok épségére, sőt amikor 1439-ben 
új adom ányt szereztek a váruradalomra, megszerezték ahhoz 
a korábban szintén Stibor vajda által b írt ugróci vár egyes 
tartozékait is, így Ksinna, Mezgóc, Bazna és Szlatina birto
kokat és ezeket Ugróc urainak vádjaival szemben, mely 
szerint a felsorolt birtokokat hatalmasul szakították el az 
ugróci vártól, hosszadalmas pereik árán is megvédték és 
m egtartották a bolondóci vár tartozékai között. A Bánffyak 
a leányági leszármazottakat, a Szécsi-, Kanizsay-családokat 
kielégítették a várból, nehogy a birtok épsége csorbulást 
szenvedjen. A középkor végén azonban egyéb ősi birtokaik 
megmentésére mégis elidegenítettek egyes részeket, igaz, 
hogy csak zálog címén. Ivanóc és Leszkó birtokrészeket a 
Podmaniczky-családnak, Melcsics, Ivanóc és Újfalu részeit 
pedig Sárkány Ambrus országbírónak adták zálogba. Bolon
dóc városában is több idegen család szerzett részt, valószínű
leg csak házakat, így a Maloveczky- és zálogjogon a Kekeházy- 
család. A Zuznich-család is Bolondócról nevezte magát, ami 
valószínűvé teszi bolondóci birtokosságát.

A következő nagy uradalm at, Trencsén várát és ta rto 
zékait, m int részletesen megemlékeztünk róla, királyi tu laj
donból történt kikerülése u tán  Borbála és Erzsébet király-
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nék, majd Ciliéi Ulrik bírták, akiket a Hunyadiak válto ttak  
fel. A vár későbbi zálogbirtokosa, Hági Ferenc trencséni fő
ispán volt, aki — nem állapítható meg, mely időtől fogva — 
6000 forintban b í/ta  a trencséni várat, mely 1477-ben még 
özvegye kezén volt. Hági Ferenc ezenkívül még bírta, szin
tén zálogjogon, Ugróc és Hricsó várát, valam int Biccse vár
kastélyt is, melyeket még 1466 előtt megszerzett. Halálával 
családja megszűnt trencséni nagybirtokos lenni és fiai, György 
és Miklós hiába pereskedtek özvegy anyjukkal, aki egyideig 
még ta rto tta  a zálogos uradalmakat.

Hági utóda a trencséni várban a Zápolyai-család le tt, 
mely 1477-ben 6200 forintért zálogba vette a királytól a tren
cséni várat és tartozékait. Ezzel a birtokszerzéssel a Zápolyai- 
család a trencséni talajban is megvetette lábát. Mátyás 
király költséges háborúi szükségessé te tték  a koronabirtokok 
zálog- vagy örökjogon történő elidegenítését, halála után 
pedig a Jagellók uralma alatt az ország pénzügyeinek be
következett fokozatos rosszabbodása még jobban meggyor
síto tta ezt a folyam atot. Ilyen körülmények között érthető, 
hogy Ulászló sem tud ta  a zálogos trencséni várat visszavál
tani, sőt uralkodásának kezdetén azonnal megerősítette a 
Zápolyai-családot a vár birtokában, melyet 1493-ban örök
jogon is a családnak adományozott. A trencséni vár meg
szerzése u tán  a Zápolyai-család tovább folytatta trencséni 
birtokszerzéseit. 1495-ben m ár adományba kapta a trencséni 
uradalommal szomszédos Léva és Kasza várakat tartozé
kaikkal együtt, továbbá a lietavai uradalm at is. A kaszai 
uradalom birtokainak kikerekítése végett Milochó, Herbortin 
és Markuslehota birtokokat 1496-ban a kaszavári urada
lomba tö rtén t beiktatásuk után azonnal cserébe adták a 
Podmaniczky-családnak Ledce és Mojtiny birtokokért, majd 
1508-ban megszerzik a nemsovai birtokrészt is. 1513-ban 
adományba kapják Felsőklobusic, Illevka, Vertizsér, Zalus, 
Zaszkalje, Zakovce és Dvorec birtokokat is, melyekért 
hosszas pereket folytattak, de végül is 1517-ben m int per
nyertesek végleg birtokba ültek. 1522-ben újabb szerzemé
nyekkel gyarapították birtokaikat, amikor megvették a 
trencséni uradalom szomszédságában fekvő bobrovniki bir
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tokrészt, 1523-ban pedig Kamicsácon szereztek hét jobbágy
telket. A sztrecséni várat, melynek megszerzésére m ár 1519 
óta komoly versenyt fo ly tattak  a szomszédokkal, 1523-ban 
szintén megkapták királyi adományba. Ezenkívül még 
kisebb birtokszerzésekkel is gyarapították birtokaik össze
függőségét. 1524-ben egy bohunici birtokrészt kapnak ado
mányba, 1525-ben pedig m egvették a Revistyei Hencz-család 
Ruszkóc, Leszkóc birtok- és Lehotka prédiumbeli részeit és 
ezzel megkezdték terjeszkedésüket a báni medencében is. Az 
öt váruradalom, Trencsén, Kasza, Léva, Lietava és Sztrecsén 
birtokában a Zápolyai-család volt a középkor végén Tren
csén vármegyének leghatalmasabb családja.

Kasza várának birtokosa a trencséni eredetű, kisnemesi 
sorsból kiemelkedett Leszkóczy-család volt, mely a huszita
idők zavarait használta fel arra, hogy magának, többnyire 
törvényellenesen, nagy ingatlan vagyont harácsoljon össze. 
A család emelkedésének alapját Lőrinc fia István vetette 
meg, aki 1392-ben zálogba, majd örökjogon is megvette 
Egyházasnádasd, másnéven Podszkal birtokót, majd 1407-ben 
adományba kapta a Belustól keletre és északra fekvő vidéken 
Alsó- és Felsőkocskóc, Nosic és Milochó birtokokat, melyek 
az ősi birtokok, Leszkóc, Klesztina.Herbortin szomszédságában 
feküdtek. 1415-ben szintén adományba kapta a szomszédos 
Alsó- és Felsőmosenec, valam int Gyurgyove, majd 1419-ben 
Szulyó és Sztrecse birtokokat is. István kaszai várnagy és 
trencséni főispán fiait — nem tudni mi címen — 1429-ben 
m ár Kasza váruradalom birtokában találjuk, ahonnan a 
család sokáig Kaszainak is nevezte magát. 1433-ban pedig 
már Bán várkastély is birtokukban volt, amelyhez jogot 
ta rto tt, m int leányági leszármazott, a Ludányi-család is. 
Kasza vára és Bán várkastély birtokában megerősítette őket 
Hunyadi János is. Mátyás király uralkodásának elején a 
csehekhez tö rtén t csatlakozásuk m iatt a király elvette tőlük 
összes nagybirtokaikat, melyeknek visszaszerzéséért sokáig 
fáradoztak, azonban minden hiábavaló volt, m ert Kasza várá
val együtt az ahhoz csatolt ősi birtokaikat is elvesztették, 
úgyhogy a század végén már csak szétszórt kisbirtokaik vol
tak , így a Belustól délre fekvő Leszkócon, a báni medencében
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Orlócon és Sztrecsén, továbbá Liborcsa mellett, a vágmenti 
Klucsovén.

A Leszkóczy-család letűnése után a vidék egyik leg
hatalmasabb birtokosa Magyar Balázs lett, aki 1462-ben 
megkapta királyi adományba Kasza várát és tartozékait, 
továbbá Bán várkastélyt. Előbbit 1467-től zavartalanul 
bírta, utóbbi birtoklására azonban, noha a beiktatás ellent
mondás nélkül történ t, nincsenek adataink. Magyar Balázs 
1470-ben adományba kapta Léva várát is tartozékaival 
együtt. Minthogy íiúutódja nem volt, leányának, Benigná- 
nak férjét, K inizsi Pált fiává fogadta és 1473-ban átengedte 
neki Kasza vár felét.

Kinizsi Pál az örökbefogadás révén trencséni nagybir
tokossá lett. 1472-ben ugyan már kezén ta láljuk a nyitrai 
püspökség Bánpüspöki nevű birtokát, de csak ideiglenes 
joggal, a püspöki széküresedés tartam áig. Trencséni birtokait 
hatalmas birtoktesttel gyarapította, amikor 1474-tben 
adományba kapta a lietavai uradalm at, 1483-ban pedig a 
vele szomszédos Hricsó várat, m elyet halála utáu özvegye, 
Magyar Benigna és annak későbbi férjei, Kamicsáci Horváth 
Márk és Vázsonyi Kereky Gergely bírtak.

A Vág jobbpartjának leghatalmasabb birtokosa a H u
nyadiak korában az ősi trencséni eredetű Szlopnai- vagy 
Oroszlánkövy-csalíid volt, amely szintén a kisnemesség sorai
ból küzdötte fel m agát a vármegye leghatalmasabb birtokosai 
közé. Ősi birtoka a Vágbesztercétől délre fekvő Szlopna volt, 
mely. prédialis joggal a kaszai várhoz tartozott. A család te r
jeszkedése még a XIV. században megindult, amikor leány
ági örökösödés révén megszerzik a Szlopnával szomszédos 
Viszolaj és Szverepec birtokok egy részét. A Vágbesztercéhez 
tartozó Proszna falut szintén prédiális joggal b írták  1421-ig. 
amikor átadják a Hatnai-családnak. Emelkedésük Zsigmond 
király ala tt indul meg, aki 1432-ben címereslevelet adott a 
családnak. 1462-ben m ár bírják Oroszlánkő várá t és ta rto 
zékait. Hogyan és mi címen ju to ttak  a vár birtokába, nin
csenek rá adataink. Libák Mátyás ugyan elfoglalta tőlük a 
várat tartozékaival együtt, de nemsokára visszaszen ,'k és 
ettől kezdve minden igyekezetükkel a tartozékok s: aporítá-
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sán voltak, ami a középkor végére teljes sikerrel já rt, m ert 
akkorra megszerezték a Vág termékeny völgyében fekvő leg
értékesebb birtokokat. Terjeszkedési területük messze le- 
nyúlott déli irányba a Vág mentén, egészén a trencséni vár 
alá. A Szlopnai-család a következő falvakban szerzett magá
nak b irtokrészeket: a vár tartozékai szomszédságában, a Vág 
jobbpartján Horoc, Dúló, Dulóújfalu, Szucsinafalva, Pruszka, 
Bohunig, Tuhinye, Dvorec, Újfalu, szemben a másik parton 
Klobusic, Illevka, délebbre Tepla, a trencséni vár környékén 
Zablát, Drietoma, Hoholna, Kohanóc, Zamárd, Nemes- 
lieszkó, Szvitana és az ismeretlen fekvésű Kisfalu birtokon.

A szomszédos Ledniee vár birtokosai gyorsan váltogat
ták  egymást. A várat a Bátót-nembeli Paksy-család után 
zálogjogon^ 1392-ben egy Henk nevű cseh bírta, aki u tán m int 
zálogbirtokos ismét a Bátót-nembeli Kapolyai-család követ
kezett. Később Kornici Bielik bírta a várat 3600 prágai 
ga'rasforintért, majd fia Vencel örökölte és bírta a zálogos 
várat egészen 1475-ig, amikor a Korompai Nehéz-család 
vette á t zálogba 6000 forintért. Ez a család m ár korábban is 
jogot ta r to tt a várhoz, tényleges birtokba azonban, csak a 
fenti zálog után ju to ttak  és abban meg is maradtak, annak 
ellenére, hogy közben a várra a Podmaniczky-család előbb 
zálog- majd adományjogot szerzett, egészen 1504-ig, mikor 
a várat Ráskai Balázstárnokm esternek tovább adták zálogba. 
Báslcai sem volt sokáig trencséni birtokos, m ert 1515-ben ő is 
továbbadta a várat 8000 forintért Sárkány Ambrus ország
bírónak.

A dunántúli eredetű családból származó Sárkány Amb
rus, akinek felesége azonban a Trencsénben birtokos Zab- 
láthy-család tagja, Zsófia volt, már 1503-ban jogot ta r to tt 
a báni medencében fekvő Alsó- és Felsőneporác birtokokhoz. 
Ledniee várát 1525-ben örökjogon is megszerezte, ado
m ányt kapva rá II. Lajos királytól. Trencséni szerzemé
nyeit állandóan gyarapította, azonban tekintettel arra, hogy 
a trencséni nagybirtokos családok már erősen meggyöke
resedtek és Oroszlánkő megszerzésétől eltiltották, csak kisebb 
birtokrészeket tudo tt szerezni. Sárkány Ambrus a középkor 
végére birtokrészeket szerzett az Illavától nyugatra fekvő és
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a lednicei vár tartozékai mellett fekvő Vaszkán, Horkán, 
azonkívül a bolondóci vár tartozékain, Melcsicen, Ivanócon 
és Újfalun

A felsorolt váruradalm ak, Trencsén, Léva, Kasza, 
továbbá Oroszlánkő és Lednice várak között a Vág mentén, 
a jobban term ő síkabb vidéken nemesi falvak terültek el, 
melyeknek birtokosai nagyrészt a kisnemességhez, sőt a törpe- 
birtokú kisnemességhez tartoztak. Ezek a korai kialakulású fal
vak a kisnemesség gyors szaporodása folytán mind apróbb 
részekre osztódtak szét. A családok különböző, külön névvel 
megjelölt ágakra váltak szét, de nagy szaporodásuk mellett 
igen ritka esetben tud tak  újabb, a kisnemesi életnívóhoz 
szükséges birtokot szerezni. Nemcsak egészen apró birtok
részek, jobbágytelkek cserélnek gazdát, hanem sok esetben 
•2—3 hold föld képe/' adásvétel tárgyát. A kisnemesség 
birtokviszonyait minden érdekessége mellett is részletesen 
tárgyalni hosszadalmas volna, szemléltetésül azonban pár 
példát erről a vidékről is bem utatunk. Az egészen kisnemes
ség a trencséni vár körül alakult ki és szaporodott el legjob
ban. A vártól északkeletre van Hanzlikjalva, vagy Verbka, 
ahonnan hat család, a Hanzlikfalvi-, Hrehor-, Imrsik-, Ország-, 
Pessák- és Sze7ceZí/-családok nevezik magukat. A vártól délre 
fekvő Szedlicsnáról nevezik a Szedlicsnai, Dubniczky, Glosz, 
Kopacsovszky, Miion, Oblahovszky, Szalkó és Bremecskó, 
tehá t összesen nyolc családot, azonban a fentieken kívül itt 
birtokos volt még az Ádámfalvi-család is. Velcsicsről vették 
előnevüket a Velcsiczky-, Helmes-, Malecz-, Pesk-, Segete- és Vid- 
riloj-családok, azonban ra jtuk  kívül b írt még az Ádámfalvi- 
Zlamkó- és Turóczy-család is. Hasonló a helyzet Klobusicon, 
ahonnan a Cservenecz-, Fejes-, Fodor-, Korhan-, Máriás-, 
Moczk-, Moczk—Blanka- és Vem-családok nevezik magukat, 
de rajtuk  kívül Klobusicon bírtak  még a Zamaróczy,-, 
Ábránffy-, Podmaniczky-, Szlopnai-, T o rd a m e c iM itta i- ,  
Rozson- és Zápolyai-, továbbá zálogjogon a Mednyánszky, 
Va/ny-családok és Magyar Balázs, összesen tehát 19 család.

Északabbra haladva egy-egy helységben ily nagyszámú 
birtokost m ár nem találunk, azonban még it t  is aránylag 
nagyszámú kisnemesség élt összezsúfoltan. Az oroszlánkői



TRENCSÉN VÁRMEGYE 39

uradalom szomszédságában Piechón az innen nevezett Holy-, 
Lucsánszky-, Manos-, Piechói- és Rakolupi-családokon kívül a 
szkalkai apátság, valamint a Borcsiczky-csalkd is bírt, éppen 
úgy, m int Pruszkán, ahol nemcsak az innen nevezett Bohu- 
niczky,- Kelemen,- Sapak- és Vas-családok voltak birtokosok, 
hanem Oroszlánkő várnak, továbbá a Pruszkai- és Halupa- 
családoknak is voltak részei. Ezek a felsorolt családok, főleg 
abban az esetben, amikor a nevet vagy előnevet adó ősi 
eredetű birtokról van szó, a gazdasági lehetőség végső ha tá
ráig ragaszkodnak birtokaikhoz és attól csak a legvégső 
esetben válnak meg.

Még változatosabb a helyzet azokon a helyeken, ahol a 
szomszédos községbeli családok összeházasodnak és így 
részeket cserélgettek, minek következtében nagyon szét
tagozódtak a birtokrészek. Az ilyen helyeken a kisbirtokú 
nemesség egész zömével találkozunk, akik között néha akad 
csak egy közép-, esetleg nagvbirtokú nemes. Egy-két ilyen 
falut is felsorolva, ak é t Hoholnán pl. 17 család b ír: a Rátonyi-, 
Pleskóczy-, Szécsényi-, Petőfalvi-, Soky-, Zamaróczy-, Velcsiczky-, 
Simortyi-, Szlopnai-, Bélai-, Kocsóczy-, Rakolupi-, Gebes-, Gúti 
Országh-, Somszegi-, Livinai- és Halácsi-családok. Tipikusan 
kisnemesi birtok Drietoma is, ahol szintén nagyszámú birto
kos család la k o tt : az Újfalusi, Pecsovics, Zamaróczy, Ábránfjy, 
Zabláthy, Szlopnai, Velcsiczky, Tordameci, Tesky, Lieszkóci, 
Velkovek, Gricsek, Kohányi, Ozoróczy és Svehla, összesen 
16 család. Ezeken kívül azonban a birtokok egész sorát 
elő lehetne számlálni, ahol a kisnemesség tömegesen lakott 
és birtokolt.

Az ősi trencséni eredetű családok közül azonban szeren
csésebb gazdasági körülmények közé ju tva többen nemcsak 
m egtarto tták  az ősi vagyont, hanem azt még szaporították 
is. Egyesek, m int a m ár em lített Szlopnai- és Leszkóczy-, 
továbbá a Hatnai-, Podmaniczky- és Szunyogh-családok a 
várbirtokosok közé emelkedtek, sokkal nagyobb azonban 
azoknak az ősi trencséni családoknak a száma, amelyek szin
tén szép vagyont gyűjtö ttek  össze, de nem akkorát, hogy a 
nagybirtok m értékét m egütötte volna és így a középbirto
kosság soraiban m aradtak.
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A Zamaróczy-család a felsorolt váruradalm ak által 
szegélyezett völgyben több helyen, így Zamárd, Drietoma, 
Klobusic, Liborcsa, Vertizsér, Dúló, Dulóújfalu, Zablát, 
Dyorec, Kisleva és Kohanóc helységekben bírt. Ha azonban 
ezeknek a helységeknek többi birtokosait is figyelembe 
vesszük, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy ezeknek a 
különböző falvakban bírt részeknek a nagysága külön-külön 
a kisnemesi életforma határán mozgott. Zamárdon birtokos 
volt még a Verbkai, Szlopnai, Tordameci és Zabláthy, Drieto- 
mán a m ár felsorolt 16 család, Klobusicon a felsorolt 19 család, 
Liborcsán még 3, Vertizséren 1, Dulón még 17, Újfalun 8, 
Zabláton 7, Dvorecen 8, Kisleván 7 és Zamárdon még 6 család,

A Klobusiczky-család Klobusic, Lucska, Verchtepla, 
Csernakokosztelec, Szucsinafalva, Illevka, Dvorec és Zaskalje 
helységekben bírt, de a család kiterjedt ágait és a helységek 
többi birtokosait' is tekintetbe véve, az egyes falvakban bírt 
részek alig lehettek jelentősek, összeségük azonban mégis a 
kisnemesi birtok állagát meghaladta és tulajdonosaiknak a 
kisnemesi életformát meghaladó jólétet biztosított.

A K ocsA'dci-csaIád, ha megosztott részeket is, de hét 
faluban, így Kis- és Nagykocskócon, Béla, Kisravazd, Rako- 
Iup, Kishoholna birtokokon és Kiskribazovics pusztákon 
bírt, ami tekintve, hogy a család nem eresztett terebélyes 
ágakat, középkori viszonyok mellett is tekintélyes vagyont 
jelentett. Ugyancsak a jobbmódú családok közé tartozott a 
7/odaszi-család is, mely Hodász, Kocsóc, Béla, Újfalu és 
Rakolup helységekben b írt részeket.

A Chalupa-család szintén a tekintélyesebb trencséni 
családok közé tartozott, m ert nemzedékeken keresztül alig 
egy-két tagja volt és így vagyona, nem osztódott apróbb 
részekre. A középkor végén Bohunicon, Pruszkán, Tuhinyén, 
Hólesőn és Pominócon elég nagyszámú jobbágytelket és 
kúriát bírt a család.

Felső-Trencsénben a megyei eredetű kisnemesi családok 
közül a legszebb pályát, gazdasági emelkedését és későbbi 
politikai szerepét tekintve a Podmaniczky-család fu to tta 
meg. A család legősibb'birtoka a nevetadó Podmanin volt, 
mely Titán azonban a besztercei várnak prédiális szolgálat
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tá l tartoztak. A család első ismert őse Adrián fia Miklós 
1351-ben megszerezte adományba a Lucska nevű erdőt, 
melyen Facskó és környéke alakult ki. 1440-ben adományba 
kapták Lucska, Verchtepla és Csernakokosztolec birtokokat 
is. A Hunyadi-családnak te tt  szolgálatai fejében a család 
1458-ban Beszterce várát kapta adományba, melyet később 
több birtok megszerzésével igen nagy határú  domíniummá 
sikerült fejleszteniük. 1466-ban zálogba, majd örökjogú ado
mányba kapták  a királytól Bán mezővárost is, melyhez meg
szerezve Pruz, Brezolup, Nastic, Pravotic és Podluzsány 
birtokokat, a királyi engedéllyel várkastéllyá erősített Bánt 
uradalmi központtá te tték . A besztercei uradalomhoz meg
szerezték H atna, Prozna, Marikovalehota, Klesztina, Márkus- 
lehota, Herbortin és Milochó birtokokat. A vágmenti síkabb 
vidéken szintén terjeszkedtek a Podmaniczkyak és meg
szerezték Horóc, Szucsinafalva, Ilhalka, Lehotka, Sebestyén- 
falva, Kamenicsán és Boleso birtokokat. Két nagy urada
lom birtokában még több trencséni váruradalomra is ado
m ányt szerzett a család, azonban Hricsó, Sztrecsén és Led
nice várak birtokában még a királyi adománylevél erejével 
sem tud tak  bejutni a tényleges birtokosok ellenállása folytán.

A családnak Balázstól származó hricsói vagy precséni 
ága 1468-tól kis ideig bírta Hricsó várat és Biccse várkas
té ly t is, azonban Balázs halála után fiait k ivetették a bir
tokból, akik még Zsolnán, Zavodjén és Krazenkón b írt részei
ket sem tud ták  m egtartani, m ert azok részben a besztercei 
ág, részben pedig Zsolna város kezére ju to ttak .

A szintén trencséni eredetű Haínai-csa\ád m ár korábbi 
időben is a nagyobb birtokú trencséni családok közé ta rto 
zott. Mint 1321. évi adom ánybirtokot bírta a Marikova- 
patak  mentén elterülő H atna, Prozna, Kis- és Nagyudicsa 
és Marikovalehota birtokokat. Ehhez m int újabb királyi 
adom ányt, 1438-ban a részben korábban is b írt Marikova
lehota, Klesztina és Katliiía falvakat, 1439-ben pedig a 
budetini várkastélyt kapják. 1460-tól bírták Léva várost, 
valam int Ledec és Mojtiny falyakat.

A Hatnai-család a XY. század elején kihalt és a bude
tini várat a korábban kö tö tt örökösödési szerződés érteimé
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ben a szintén trencséni eredetű Szunyogh-család kapta, ősi 
birtokuk Jeszenic volt, közel a H atnaiak legkorábbi birto
kaihoz. A Szunyogh-család később megszerezte a Bellistől 
keletre fekvő Szverepec és Viszolaj birtokokat is. Budetin vár 
birtokába ju tva a család birtokrészeket szerzett Kis- és 
Nagyrudinán, Leszkócon, Oblazón, Rozbehon és zálog címén 
Dluhepoljén is.

A szomszédos hricsói uradalm at 1500-tól a Podmanicz- 
kyakkal rokon, Dunántúlról átszárm azott Imreffy-család 
bírta a biccsei várkastéllyal és tartozékaikkal együtt. A várat 
és várkastélyt korábban Tettauer Vilmos bírta, akinek kezén 
volt 1483-ig a zálogos ugróci vár, továbbá a környékén fekvő 
Orlóc birtok is.

A trencséni Vág felső vidékén a XIII. század végén 
Kapolyai János országbíró, valószínűleg tisztség jogán bírta 
a besztercei és lietavai váruradalm akat. János után testvére, 
Benedek fia Dezső szerez nagy birtokokat Felső-Trencsénben. 
1392-ben zálogbaveszi Lednice, Hricsó, Lietava és Rajec 
királyi várakat, majd 1393-ban Lietava várra királyi ado
m ányt is kap. Trencséni birtokaikban azonban a Kapolyaiak 
nem tud tak  megerősödni, Dezső halála u tán többé nem szere
pel családja és az általuk bírt uradalm ak idegenek kezén 
tűnnek fel. A Kapolyaiak után Lietavát, valam int Ugrócot 
kis ideig az Ilsvai-család bírta ismeretlen jogon.

A Lietavától és uradalm ától keletre fekvő és vele szom
szédos határú  Sztrecsén és Óvár uradalm akat Hukvaldi 
Csapek János b írta  zálogban 1442 és 1446 között, amikor 
királyi engedéllyel a szomszédos Liptó megyéből származó 
Szentmiklósi Pongrácz-család válto tta  magához. A sztrecséni 
váruradalm at ugyan nem sokáig bírták, m ert az az 1482 
előtti években Trenka Jánosnál volt zálogban, azonban a 
Pongrácz-család mégis meggyökeresedett a megyében, sőt 
lakóhelyüket is á tte tték  a Sztrecsénnel szomszédos Óvárra, 
ahonnan később állandóan nevezik m agukat. Első birtokukat 
a megyében 1432-ben szerezték, amikor zálogba vették 
Oroszlánkő és Budetin várakat. Sztrecsén és Óvár várakat 
is megkapták zálogba még 1443-ban #12,000 forintban, azon
ban, m int em lítettük, ebben az időben a várak ténylegesen



TRENCSÉN VÁRMEGYE 43

€sapek János birtokában voltak és azokat csak 1447-ben 
vehették birtokba. 1446-ban m ár bírták Ugróc és Léva vára
kat, valam int Biccse várkastélyt is, melyeket a zavaros 
időkben hatalm asul elfoglaltak éppen úgy, m int a bolondóci 
uradalomhoz tartozó Szlatina, Mezgóc és Bazna falvakat, 
melyeket az ugróci várhoz csatoltak. Hricsó várát is bírták 
1456-tól kezdve. A huszita idők után, amikor Mátyás király 
rendezte a trencséni birtokviszonyokat, nagyrészt csak az 
erőszak jogán bírt uradalm aikat elvette tőlük és hatalm uk 
mindössze az óvári uradalomra zsugorodott össze.

A sztrecséni vár birtokában Kinizsi Pált, m ajd annak 
magtalan halála u tán özvegyének Magyar Benignának máso
dik férjét, Kamicsáci Horváth M árkot és családját, utána 
pedig Benigna harmadik férjét, Vázsonyi Kereky GergelyX 
találjuk.

A felsőtrencséni uradalmak, Vágbeszterce, Hricsó, Lie- 
tava, Budetin, Óvár és Sztrecsén kitöltik a vármegye egész 
felső részét, határuk sok helyen leereszkedik a Vág partjáig, 
sőt terjeszkedésük folyamán, ami csak délen, az ősi eredetű 
trencséni váruradalmaknál található meg, átlépik a Vág 
folyót is, úgyhogy több uradalom, m int Vágbeszterce, Lie- 
tava és Sztrecsén a Vág m indkét partján fekszik. Ezeknek a 
váruradalm aknak a terjeszkedése korai időkben megkezdődött, 
mielőtt az ezen a vidéken a többinél későbbi időben meg
indult társadalmi fejlődés alkalmat adott volna a kisnemesi 
falvak nagyobb arányú kifejlődésére.

A társadalm i fejlődés, melynek során a várnépek elő
kelőbb, elsősorban katonáskodó és tisztet viselő rétegei örök
letessé téve családjukban az általuk tulajdonképpen csak 
használatra b írt földeket és elszakadva a vártól, a nemesség 
soraiban kaptak helyet, a XIII. század végén és a XIV. szá
zad elején befejeződött. Beszterce és Hricsó várak szomszéd
ságában még találunk kisnemesi falvakat, amelyek a fenti 
korhatárt véve alapul; még ha okleveles adatunk nincs is rá, 
kétségtelen, hogy a nagy társadalm i fejlődés lezárása előtt 
alakultak á t  nemesi birtokokká. A másik három várurada
lom területén is fordulnak ugyan elő kisnemesi falvak, de 
ezeknek kialakulási korát és körülményeit ismerjük, ami



44
í

FELVIDÉK

mind a XIV. század eleje utáni időre esik. Á kisnemesi fal
vaknak az ezt megelőző korból való teljes hiánya feltűnő a 
lietavai, budetini, óvári és sztrecséni uradalmak területén, 
ami csak azzal magyarázható meg, hogy ezek az uradalmak 
a XIII. század vége előtt, mielőtt a kisnemesség kifejlődhe
te tt volna, már magánföldesúri hatalom alá ju to ttak , ami 
m indenütt megakadályozta az előkelőbb várjobbágyi réteg
nek a nemességig történő fejlődését.

A kisnemesi falvak nagyobb számban történő ki- 
alakulási lehetőségének a hiánya természetesen nagyban 
akadályozta ezen a területen a birtokszerzési alkalmat is. 
Minthogy a nagy váruradalm ak között aránylag igen csekély 
számban találunk kisnemesi falvakat, a birtokszerzési törek
vések nem érvényesülhettek, m ert a nagybirtok ritkán enge
dett területi csorbulást. Középbirtokú nemes alig akadt ezen 
a területen, ezeknek is egy része egy tagban kapta birtokát 
a királytól, m int pl. a Szulyói-család, melynek őse m int budetini 
várnagy kapta adományba Szulyó birtokot a ra jta  későbben 
kialakult Hradnával együtt. Innen terjeszkedett tovább a 
család megszerezve Markófalva, Lucska, Kisszvedernik, 
Budinalehota és Alsólehota birtokokat. Amikor Mátyás király
1470-ben évi engedélye alapján felépítették a rohácsi (szulyói) 
várkastélyt, már a megye tehetősebb családai közé tartoz
tak. Budinalehota és Alsólehota korábbi birtokosa a Budina- 
lehotai-, Boda-, vagy Szalóki-család volt, mely ezeken kívül még 
bírta Tepla és Kosztelec falvakat is. Baj tűk kívül van még 
egy-két család, mely nagyobb birtokánál fogva kiemelkedett 
a kisnemesség soraiból.

A Bodi vagy Bodici-család, mely a XIV. század elején 
eltűnik, az alsótrencséni Liborcsa, Klobusic és Illevka mel
lett a besztercei uradalom határai közé ékelt Kőmegy, vagy 
Zaszkalje és Yertizsér birtokrészeken is osztozkodott. Ugyan
csak a besztercei uradalom szomszédságában Drienovén, 
Hliniken, Plevniken és Podvázson birtokolt az Ardóháti- 
család jelentős részeket. A szintén ősi trencséni eredetű 
C/dicsai-család a Vág jobbpartján, Udicsa, Sebestyénfalva, 
délebbre Szucsinafalva és Biccsétől nyugatra Hluboke fal
vakban volt birtokos. Ugyancsak Klubokétól délnyugatra a
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Marsovszky- vagy Jablonovei-család bírt elég tekintélyes 
részeket Marsó falván, Jablonovén, Plevniken és a jobbparti 
Miksóf alván.

A középbirtokosokénál ezen a területen szintén sokkal 
nagyobb a kisnemesség száma, melynek egy része terjeszke
dési lehetőség hiányában törpebirtokon gazdálkodott. Teljes 
felsorolás helyett szemléltetésül itt  is csak egy-két falut és 
annak birtokosait említjük meg, hogy ebből is következteté
seket vonhassunk le a kisnemesség birtokviszonyaira vonat
kozólag. Főleg a.P redm értő l északkeletre fekvő Hlubokén 
lakott nagyobb számú kisnemesség. I t t  a Hlubokei-, Hra- 
booszky-, Nádasdy-, Szentiványi-, Podmaniczky- és Udicsai- 
családok bírtak, de ezenkívül a falu egy része a hricsói vár 
tartozékát alkotta. Hlubokétől északra, a Vág jobb partján 
fekvő H linik  egy része a besztercei uradalom tartozéka volt, 
a fennm aradt részen osztozkodtak a H liniki-, Posztkó-, Sveder- 
gál-, Szentmarjai-, Udicsai- és Zavadkái-családok. A szomszédos 
Kotessón, mely néha több politikai községre megosztva' 
különböző jelzőkkel tűnik fel, szintén nagyobb számú nemes
ség lakott. A birtok területe a Farkas-, Kotessói-, Kudelka-. 
Prileszky,- Podmaniczky- és Sztu,piczky-családok között oszlott 
meg, de ezenkívül a falu egy része a hricsói váruradalomhoz 
tartozott.

Trencsén vármegye legészakibb részében a lietavai, 
budetini, óvári és sztrecséni uradalm ak területén, a Kiszuca- 
völgy környékén mindössze Divina, Rudina, Vadicsó, Nedece, 
Mojsfalva, valamint a rajeci völgyben fekvő (Kraszna)horka, 
Porubka, Tridvori, Hunyerád és Kőporuba voltak nemesi 
birtokok. Azonban a felsorolt birtokok közül Rudinán a 
budetini vár, Vadicsón, Nedecén, Mojsfalván és Porubkán a 
sztrecséni vár, és Krasznahorkán a lietavai vár urai is bírtak. 
A fenti birtokok közül főleg Rudinán, ahol a Rudinai-, Csics- 
kán-, Lucsinszky-, és Mojsfalvi-, továbbá Vadicsón, ahol a 
Rudinai-, Nedeczky-, Mojsfalvi-, Záborszky-, Nagycsepcsényi-, 
Kamicsáci Horváth-, Kolonics és Bojnicsics Horváth-családok 
bírtak, lakott nagyszámú nemesség.

Ezen a területen mindössze egy olyan nemes család van, 
mely birtokviszonyainál fogva a középbirtokú nemesség közé
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sorozható. Ez a Plavnói Horváth-, másképpen Bojnicsics- 
‘család, mely Mojsfalva, Yadicsó, Luki és Krasznahorka hely
ségekben b írt részeket.

A vármegye délkeleti részének, a báni medencének bir
tokviszonyai, tekintettel arra, hogy kialakulásának kora és 
körülményei mindenben egyeznek a trencséni vár környéké
nek'történetével, azzal csaknem teljesen azonosak. A birtok
megoszlást tekintve a nemesség különböző rétegeit meg
találjuk a báni medencében. A nagybirtokot az ugróci vár 
képviselte, mely Mátyás király korában, 1483-tól m int zálog
birtok a Dobozi Dánffy-család kezén volt. A vidék másik nagy- 
birtokosa a Szepeíky-csa\ád volt, mely 1500 körül alzálog- 
ban bírta az ugróci uradalm at.

A báni medence utolsó középkori nagybirtokos családja, 
a polgári eredetű Salzer-, Kolozsvári-, véglegesen kialakult 
nevén Zabláihy (az újkorban Hrussóy)-család trencséni bir
tokszerzéseit tulajdonképpen a Vág völgyében kezdte meg, 
ahol összevásárolta Zamárd, Zablát és Hoholna birtokok 
nagyrészt, 1502-ben pedig zálogba vette a bolondóci várhoz 
tartozó Ivanóc, Szlatina, Bazna és Mezgóc falvakat, mely 
három utóbbi eredetileg Ugróc vár tartozékát alkotta. Ezzel 
megindult terjeszkedésük a báni medencében is, mely teljes 
sikerrel végződött, amikor 1506-ban megszerezték az ugróci 
várat tartozékaival együtt. Az ugróci uradalom értékét nagy
ban növelték azzal, hogy megépítették a ma is lakott vár
kastélyt Ugróc faluban és a közeli Latkóc faluban szerzett 
részeiket is a várhoz csatolták.

Az ugróci vár tartozékainak szomszédságában, tőlük 
nyugatra terültek  el a Divék nemzetség ősi birtokai : Majténv, 
a középkor végén m egváltozott nevén Motesic és Neporác, 
valam int a belőlük kiszakadt Kunlehota, Petrilehota és 
Petyovka birtokok, melyeket a Hunyadiak korában a nem
zetségből -származó Mathényi-, Bossányi-, Tőkésújfalussy-, 
Bacskafalvy-, Divéky- és Motesiczky-családok bírták. B irtok
részeik azonban korán elaprózódtak, m ert a középkor végén 
raj tűk  kívül bírtak még a Rozson-, Olaszi-, Baracskay-, Bory-, 
Szokolóczy-, Draskóqzy-, Thuróczy- és Majtényi Tompa-csalá
dok is.
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A Bántól nyugatra fekvő Egresd ősi birtokos családja az 
Egresdy-család szintén a nagyobb birtokú családok közé 
tartozott, noha birtokai szétszórtan feküdtek. Nemcsak ezen 
a vidéken terjeszkedtek, hanem a báni medencétől nyugatra, 
a Vág völgyében is szereztek maguknak birtokokat. A báni 
medencében Egresd, Yeszka, másnéven Bazarádfalva, F ar
kasfalva, Liboha, a Vágmentén pedig Dúló, Dulóújfalu hely
ségekben voltak tekintélyes birtokrészeik. Az Egresdyekkel 
szomszédos Halácsy-család Halácson kívül b írt még Helvé- 
nyen, M ittán, Dvorecen, de birtokszerzési törekvésükben 
szintén elju to ttak  a Vág völgyébe, ahol Bobrovnikon és Duló- 
újfalun voltak részeik, amelyeknek révén a középbirtokos
ság soraiba emelkedtek. Sokkal nagyobb szerző volt a szin
tén kisnemesi eredetű M ittai Rozson-család, mely a báni 
medencében birtokos volt Mitta, Jesztreb, Bobót, Neporác, 
a Vág völgyében pedig Nemeslieszkó, Lucska, Klobusic, Dúló, 
és Kisszlavnica birtokokon.

Ezek m ellett a nagyobb birtokú családok mellett, el
tekintve még a többi kisszámú középbirtokostól, a báni 
medence nemesi falvai tipikus kisnemesi birtokosságból 
állanak. Teljes felsorolás helyett i t t  is csak egy-két példával 
világítunk rá a kisnemesi falvaknak a birtokosság nagy 
számából következtethető birtokviszonyaira.

A Bántól északnyugatra fekvő Dezséren voltak birto
kosok és onnan nevezték m agukat a Dezséry-, Bachó-, Doncs 
Kalvath-, Kezdek-, Lehky-, Mokon-, Patvar-, Poluhy-, Rubál-, 
Rudnyánszky- és Siprák-családok. Ezeken kívül azonban bírtak  
még a Viszocsányi és Jókúthy-családok is, melyekkel együtt 
ennek az egyetlen falunak birtokossága 14 családra emelke
dett. A Dezsértől északnyugatra fekvő Mittán a Bancsa, 
Baran, Bedecz, Benyó, Bereczk, Divracskó, Hara, Horka, 
Mittai, Ohvath, Paczur, Rozson, Rithier, Sánta, Siken és Szára, 
összesen tehát 16 M ittáról nevezett családot ismerünk. 
Hasonlóképpen nagyon szétágazott és ennek következtében 
mind apróbb birtokrészekkel rendelkezett a Draskóczy-család 
is, melynek Kun, Laszkár, Répa, Resthien, Ruin és Ziho nevű 
ágait ismerjük, de még jobban súlyosbította a birtokviszo
nyokat az a körülmény, hogy a felsorolt hét családon kívül
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Draskócon még a Csalticzky-, Borcsányi-, Rubál, Michy- és 
Viszocsányi-csáládok is bírtak, melyekkel együtt a draskóei 
birtokosok száma 12-re rúgott.

A nemesség nagy száma mellett az erős szaporodás, az 
egymásközötti házasság és a gazdasági válságok vagy egyéni 
hibák és szerencsétlenségek következtében a többi nemesi 
falvak területe is szétaprózódott a különböző családok kö
zött, úgyhogy a báni medencében a XV. század folyamán alig 
találunk olyan falut, mely kizárólag egyetlen család birtokát 
alkotta volna. Csaltic és Farkasfalva birtokokat kivéve a 
báni medence összes községeinek területe több tulajdonos 
között oszlott meg. Különösen felaprózódnak a birtokrészek 
a XV. század folyamán, amikor a báni medence nemessége a 
nyitramegyei családokkal kerül erősebb kapcsolatba, mely 
a mind gyakoribb zálog- vagy örökjogú birtokátruházások 
és a leányágaknak természetben tö rtén t kielégítése következ
tében a trencséni kisnemesség erős gazdasági süllyedését 
vonta maga után. Szfrecse birtokon az itteni eredetű Sztrecsei-, 
Csics-, Magyar-, Macska- és Német-családokon kívül a tren
cséni Újfalussy-, Szulyói-, Liekzkóczy-családok m ellett a szom
szédos megyékből származó Simonyi-, Emőkéi-, Gecse-, Ludá
nyi-, Olasz-,Zsámbokréthy- és Radvánszky-családok is bírtak. 
Hasonló a helyzet Ozoron is, ahol a Pruzi- és Podmaniczky-, 
továbbá az onnan nevezett Ozonj-, Ottlik-, Pobera-, Sztoloczky- 
és Svehla családokon kívül többi birtokosai : a Siilyi Etele-, 
Revislyei Hencz-, Garai Dánffy- és Telekessy-csa 1 ádók idegen 
eredetűek. Helvény is az erősen megosztott birtokok kö/.é 
tartozott. Az innen származó Helvényi-, Baran-, Némák- 
családokon kívül a Laszkár-, Kakasfalvi-, Halácsy- és Janik- 
családok is bírtak. A nyitrai határhoz közel fekvő Orlóc birtoko
sai, az Orlóczy-, Oszlányi-, Mikolay-, Prónay-, Lévai Cseh-és Ka- 
rrtí-családok valamennyien idegen vármegyékből származtak.

A kisnemesi falvaknak úgy az alsótrencséni Vág mentén, 
mint a báni medencében szinte teljesen egymásba kapcso
lódó láncolata, m int pedig a kisnemességnek a nagy száma 
sajátságos jelleget adott Trencsén vármegyének, ami még a 
következő évszázadokban is k iha to tt a vármegye társadalmi 
fejlődésére és birtokviszonyainak alakulására.
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A trencséni nemesség eredőit vizsgálva láttuk, hogy a 
birtokosság egy része a várjobbágyi eredetű kisnemesi szin
ten m aradt vagy felemelkedett nemesség soraiból alakult, 
másrészét pedig a XIV. század eleje után nemességre emelt 
és birtokadományban részesített jobbágyréteg alkotta. Eze
ken kívül, főleg a nagyobb birtokú nemesség egy része idegen 
eredetű, akik birtokadományok vagy m int a szomszédos 
megyebeliek, rokoni kapcsolatok révén,lettek trencséni bir
tokosokká. A trencséni nemességnek a felsoroltakon kívül van 
még egy kevésbbé ismert eredője, a prédiális nemesség, mely
nek kialakulásában a sajátságos trencséni viszonyok já t
szottak közre. Nagyobb számuk, továbbá egyes családoknak 
későbbi, a trencséni birtokviszonyok alakulásában is jelentős 
szerepe egyaránt szükségessé teszi, hogy a prédiális nemes
ség kialakulásának okait és lefolyását ismertessük.

Nagyobb, főleg határszéli vidékek területi kereteinek 
kitöltése, katonai, polgári és egyházi megszervezése nem 
tö rtén t meg egyszerre, hanem lassúbb előnyomulással és a 
vidék fokozatos birtokbavételével kapcsolatban. Trencsén 
vármegye egész területét sem vette a magyarság egyszerre 
birtokba, ezt m utatja a trencséni váruradalom vidékének és 
a báni medencének egymással mindenben megegyező tá rsa 
dalmi és gazdasági berendezkedése, mely azonban lényege
sen elüt a besztercei váruradalom tól északra fekvő vidék 
viszonyaitól. A két vidék egymástól elütő fejlődése főleg a 
kisnemesi falvak számában nyilvánul meg, m ert mí^ a déli 
területen szinte egymásba folynak a kisnemesi falvak, addig 
északra haladva folytonosan fogy számuk. A kisnemesi fal
vak számának északi irányban haladó fokozatos gyérülése 
egyszersmind rám utat arra is, hogy a déli és északi vidékek 
fejlődésbeli különbsége nem jelent merev választófalat, 
hanem ugyanazon időben csak a katonai, gazdasági és köz- 
igazgatási megszervezés élességének a csökkenését.

A kisnemesi falvak települési területének és számának 
a vizsgálata azért is fontos, m ert ezek rám utatnak  a vár- 
ispánság szervezési fejlettségének a fokára. Amikor tudjuk, 
hogy a kisnemesi falvak birtokosai nagyrészt a várispánság 
tisz tet viselő és katonáskodó, általában az egyéni szabadság
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magasabb fokán álló elemeiből kerültek ki, a kisnemesi fal
vak és azon belül a birtokosság nagy száma egyúttal azt is 
jelenti, hogy a várispánságnak erős, szélesebb alapokra fek
te te tt és kiépített szervezete volt, amely a magasabb várnépi 
elemeket nagy számban foglalkoztatta.

A várnépi elemeknek királyi kegy és rangemelés nélküli 
bejutása a nemesség soraiba csak az Árpád-korban történhe
te t t  természetes úton olyképpen, hogy szolgálatuk fejében 
bírt földjeiket örökletessé te tték  családjukban és így ugyan
olyan jelleggel bírva — vagyis katonáskodtak és földbirtokuk 
volt, m int az országos nemességnek — az azonosság folytán a 
XIII. századi nagy társadalm i átalakulás befejeződése után 
teljesjogú nemesekké váltak.

A társadalm i átalakulás során azonban a várnépi ele
meknek nem minden osztálya ju to tt el ebben a korban, a 
birtokjognak örökletessé és az egyéni szabadság teljessé váló 
fejlődéséig. Ezek az elemek a társadalmi átalakulásnak a XIV. 
század elején tö rtén t befejeződése következtében megakad
tak  fejlődésükben és nem tudták  m agukat teljesen függet
leníteni a vártól és ennek következtében nagyrészük a ké
sőbbi jobbágyi osztálynak vált tagjává. Amikor a szertelen 
királyi adományok következtében a XIII. század folyamán 
a várbirtokok nagy része magánkezekbe került a még el nem 
szakadt várnépekkel együtt, a teljes személyi szabadsággal 
rendelkező várnépi elemek közül sokan m egm aradtak a 
magánföldesúri hatalom  alá került várbirtokokon, és o tt 
továbbra is m egtartva előkelőbb helyzetüket, ezentúl is 
katonai szolgálatot teljesítettek a vár urának, és eddig csak 
haszonélvezettel bírt földjeiket örökletessé te tték  családjuk
ban. Ezeket az elemeket nevezték prédiálisoknak, akiket 
megtalálunk úgy a királyi, m int a magánföldesúri nagy 
uradalmakban, szétszórtan az egész országban.

Trencsén vármegyében különösen nagy volt ezeknek a 
prédiálisoknak a száma, ami, tekintve katonai szolgálatukat, 
a határszéli helyzetből fakadó szükség következménye volt 
A trencséni határszéli várak, amelyek itt, m int em lítettük, 
a gyepűvonal hiányában a határvédelmi övezetet alkották, 
nagyrészt korán magánföldesúri birtokba kerültek, rendel
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te té sü k : az ország védelmével kapcsolatos kötelezettségük 
azonban magánföldesúri hatalom ba kerülésük után  is meg
m aradt. Ezeknek a váraknak tehát, hogy feladatukat telje
síthessék, továbbra is szükségük volt várkatonaságra. Ezeket 
a katonákat rendszerint a váruradalom népeiből válogat
tá k  ki., esetenként megszabva katonai kötelezettségüket 
és ennek fejében rendszerint földbirtokot adományoztak 
nekik.

A váruradalm ak részére katonai szolgálatra vállalkozó 
prédiálisokat királyi uradalomban annak tisztjei, magánura
dalomban pedig a vár ura válogatta ki és szabta meg a szol
gálat feltételeit. Tamás erdélyi vajda és trencséni főispán 
1339-ben Szlopna birtokot adományozta a később innen 
nevezett családnak oly feltétellel, hogy a kaszai vár részére 
két jól felszerelt fegyverest tartoznak kiállítani saját költ
ségükön, társzékérrel és nyerges lovakkal együtt. Losonczi 
István fiai László és István m int Beszterce vár ispánjai
1385-ben Precsént adják oda a Manahalmai, későbbi nevén 
Precsényi-családnak, mely egy lándzsával ta rtozo tt a besz
tercei várnak szolgálni. A Podmaniczkyak két lándzsával 
szolgáltak Podmanin birtok után a várnak egészen 1399-ig, 
amikor Szandzivoj, a besztercei vár ura, az egyik lándzsást 
elengedte nekik. A Szlopnai-család Prozna falut is prédiális 
joggal b írta  1421-ig, amikor Perényi Miklós vágvidéki kapi
tány  hozzájárulásával á tad ta  azt a Hatnai-családnak oly 
feltétellel, hogy a birtok után  a besztercei várnak tartoznak 
egy lándzsást kiállítani. A Sztupnyei-család 1474-ben nyolc 
tuhinyei telket kap a Szlopnai-családtól oly feltétellel, hogy 
háború esetén a Szlopnai-család költségén tartozik Orosz
lánkő védelmében katonáskodni. Drienovei Ardóháti Miklós 
plevniki kúriája u tán  1485 körül egy harcossal szolgált a besz
tercei várnak.

A szolgálat minősége és mennyisége általában nem volt 
egyöntetűleg szabályozva. A szolgálat és az ellenértékeként 
kapott föld mennyiségét a szolgálat vállalása alkalmával 
kö tö tt egyesség állapíto tta meg, melyet közös megegyezés
sel később m ódosíthattak is. Egyoldalú módosítás is előfor
dul, mely azonban csak a szolgálatvállaló javára történhe
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te tt, m int a Podmaniczkyak esetében, amikor a szolgálat 
m értékét az előbbi felére szállították le. A kölcsönös egyes- 
ség természetesen csak addig ta rto tt, amíg a feltételeket 
m indkét oldalon teljesítették. A korábban kö tö tt egyességet 
kölcsönös hozzájárulással meg is szüntethették, m int pl. a 
Bohuniczkyak te tték , akik 1501-ben egy jobbágytelket adtak 
Oroszlánkő urainak, akik a jövőre felm entették a Bohuniczky- 
családot azon kötelezettségük alól', hogy Oroszlánkő megvédé
sében segítségükre legyenek.

A trencséni Vág vidéke nemcsak az Árpád-korban, hanem 
a későbbi századokban is erősen veszélyeztetett terület volt. 
Különösen sokat szenvedett a megye területe Csák Máté 
korában, majd a XV. században a huszita mozgalmak követ
keztében. Ezen okok m iatt a váraknak mindig szükségük 
volt katonáskodó elemekre. A várkatonai ágnak a vártól való 
elszakadása következtében addigi szerepüket a prédiálisok 
tö ltik  be, de csak azokban a váruradalm akban, ahol kifej
lődött várjobbágyság volt, vagyis ott, ahol később természe
tes keletkezésű kisnemesi falvakat találunk. Ilyeneket pedig 
délről északra haladva csak a besztercei váru adatom északi 
határáig találunk, így tehát az ettől északra eső területen 
prédiálisoknak a nyomait sem tudjuk  kim utatni.

Prédiális családok voltak a trencséni váruradalom terü
letén a Dulói-család egyik ága és a Szucsinafalvi-család 
Dulón, Kasza vár területén a Szlopnai-család Szlopnán. 
Oroszlánkő tartozékain már nagyobb számú prédiális csalá
dot találunk. Ilyenek voltak a Sztupnyei-család Tuhinyén, 
a Bohuniczky-család Bohunicon és a Barto-család Mikusócon.

Az északabbra fekvő Beszterce vára védelmi szempont
ból a V 'g  mentén haladó főútnak egyik biztosítéka volt. 
Természetes tehát, hogy a vár és vidékének biztosítása végett 
a besztercei uradalom területén találjuk legnagyobb szám
ban a prédiálisokat. Ilyenek voltak a Cselkó-család Ledni- 
cén, a Manahalmai-család Precsényen, a Podmaniczky-család 
Podmaninon, a Szlopnai-, illetve jogörököse a Hatnai-család 
Proznán, az Ardóháti-család Plevniken, a Kartuz-család 
Pocsarovalehotán, a Kislednicei-család Lednicén, a Kvassay- 
család Márkuslehotán, a Sznopkó-család Sznopkóvaszkán.
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Valószínűleg prédiális eredetűek a Lednicén lakó Kovács és 
Bartovics-családok is.

A, prédiálisságnak kezdetben társadalm i osztályszerű
sége és rendi jegyei nincsenek. Prédiális birtokot vállalha
to tt a legkülönbözőbb elem. Míg országos nemességre csak a 
király vagy a tartom ányi hatalommal rendelkező hercegek 
emelhettek valakit, addig a prédiálisok közé bárkit felemel
hettek a király tisztjei vagy a várak birtokosai. A prédiális 
birtok vállalásakor 1339-ben a Cselkó-családot és 1505-ben 
a Bartho-családot jobbágynak mondja az oklevél. A Kis- 
lednicei-család soltész eredetű volt. Mind sűrűbben kerülnek 
azonban soraikba gazdasági okok következtében nemesek is. 
A Vág völgyének nemessége gyors szaporodása következté
ben korán elju to tt a Felvidék északi részeinek kisnemésségét 
annyira jellemző, csak apró részeket birtokló, vagyoni álla
pothoz. Ilyen körülmények között szívesen vállalkoztak 
nemesek is arra, hogy örökletes birtok fejében állandó katonai 
szolgálatot teljesítsenek valamely várnak, annál is inkább, 
mivel i t t  a föld nagysága szabta meg a katonai terheket, 
amely nem kötötte le a prédiális birtokot vállaló egész család
já t, annak összes férfitagjait, vagy a birtokban részes rokon
ságát, hanem annak csak egy részét.

A, prédiális elemeket kezdetben nem tek in tették  neme
seknek, minden valószínűség szerint a királynak nem is volt 
szándéka ezeket nemesekké fejleszteni, m ert akkor azonnal 
nemességre emelte volna őket. A nemességhez hasonló 
jegyek, továbbá a prédiális birtokot vállaló nemesek nagy 
száma a prédiálisok eredetileg bizonytalan és rendi szem
pontból meghatározhatatlan társadalm i állásában fontos és 
rájuk nézve nagyon kedvező eltolódást hoztak létre. Mint
hogy a prédiális elemek az ország nemességéhez hasonlóan 
katonai szolgálatot teljesítettek és örökletes földbirtokkal 
rendelkeztek, a szemlélet a hasonlóság alapján korán neme
seknek ta rto tta  őket és éppen ezen tulajdonságuknál fogva 
ju to ttak  be a nemesség soraiba. A prédiális birtokot vállaló
kat már 1414-ben „nobiles prediales“-nek nevezik, ami 
hosszabb időn keresztül annyira belegyökeredzett a gyakor
latba, hogy amikor 1505-ben Oroszlánkő ura Mikusócon két
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jobbágytelket ad a Bartho-nevű jobbágycsaládnak, egyene
sen a vár ,,nobiles predialies“-ei közé emeli. Hogy a XV. 
században a prédiálisokat már általában nemeseknek számí
to tták , bizonyítja az is, hogy királyi emberek, megyei ki
küldöttek között szerepelnek még azok a prédiálisok is, akik
nek más, országos nemesi joggal b írt földjeikről nem tudunk. 
A személy megnemesedésével a prédiális bírtok is nemesi 
jegyeket és tulajdonságokat vesz fel. Örökletessé és eladha
tóvá válik, akárcsak a nemesi birtok, hitbér és jegyajándék 
já r belőle az özvegynek, valam int a birtok egynegyede a 
leánygyermekeket illette. A prédiális birtok a felsorolt tu la j
donságainál fogva annyira azonossá vált a nemesi birtokkal, 
hogy magtalan halál esetén visszaháramlott a várra.

A magánföldesúri prédiális intézmény, melyet eddigi 
adataink szerint csak Trencsén vármegyében tudunk ilyen 
tömeges előfordulásban kim utatni, teljesen személyi kapcso- 
latú hűbéres szolgálaton nyugodott, azonban a nyugali 
hűbériség minden alaki külsősége nélkül. A prédiális intéz
ménynél a Lehensbrief nem alakult ki olyan határozott ta r
talommal és formában, m int a nyugaton. A prédiális birtok 
adományozását vagy vállalását tartalm azó eddig ismert 
oklevelek ritkán kétoldalúak és szerződésszerűek. Az okle
velekben legtöbbször csak az egyik fél, vagy a prédiális, vagy 
a birtok ura beszél. Mindig az egyik fél mondja el, hogy kinek 
és milyen feltételek mellett adományozott birtokot, vagy a 
másik esetben, hogy kitől és milyen kötelezettségek mellett 
vette á t a birtokot. Mindamellett azonban ezek a formák is 
tartalm azzák a hűbériség egyéb kellékeit, a kölcsönös hűsé
get és védelmet. A hűbéri prédiális intézménynek a Vág vidé
kén még megvan az a helyi sajátossága is, hogy a hűség a 
valóságban és elsősorban a váruradalomnak, m int jogi sze
mélynek szól és csak másodsorban a vár urának és utódainak. 
A prédiális it t  sohasem a család hűbérese, hanem a várura
dalomé, melynek birtokából élvezi beneficiumát. Ezt a való
ságot visszatükröző felfogás sajátosan kidomborodik minden 
beneficium adományozásakor vagy vállalásakor és a prédiálist 
egyéb körülmények között említő oklevelekben is' abban, 
hogy a vár, melynek a servitium jár, mindannyiszor meg
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van nevezve. Ezzel szemben azonban a vár birtokosát az 
oklevelek többször meg sem említik. A váruradalom kihang
súlyozása célszerűségi okokból történik, fóleg olyan csalá
doknál, melyeknek a kezén több vár is van. A vágmenti 
prédiális tehá t nem az egyén, vagy a család hűbérese, hanem 
csak annak egy bizonyos váráé és csak azon keresztül a bir
tokosé. Teljesen azonos a helyzet a királyi várak prédiálisai- 
nál is. I t t  sem a király bármilyen hadicélokra felhasználható 
eleme a prédiális, hanem a királyi váré, m int jogi személyé 
és utána — nem mint természetesen gondolnánk — a királyé, 
hanem a várispáné és csak azután a királyé. A fokozatos, 
láncolatos hűbériséget tehát megtaláljuk magyar talajon, a 
trencséni Vág vidékén is.

A prédiális nemesség minden hűbéri sajátossága mellett 
is, tekintve a trencséni kisnemesség minden hűbéri függőség
től ment nagy tömegét, nagyobb hatást nem tu d o tt gyako
rolni a trencséni kisnemesség jogviszonyaira, sőt az nagyobb 
tömegénél fogva az országos nemesi jogot te tte  m indenütt 
uralkodóvá és a maga országos nemesi jelleggel felruházott 
birtokjogi rendszerét alkalmazta a prédiális birtokra is. 
Ennek következtében a prédiális nemességnél a hűbéri voná
sok úgy személyi, m int birtokjogi vonatkozásban az újkorra 
már teljesen eltűntek.

A vármegye területének és határainak kitöltése újabb 
telepesek révén is tö rtén t. A soltészság intézménye annak 
ellenére, hogy a Kiszuca-folyó vidékének benépesítése nagy
részt a soltészok segítségével történt, nem alakult ki olyan 
tiszta és határozott keretek között, m int azt más, főleg néme
tek által lakott vidékeken tapasztaljuk. Ennek okát a tele
pítő és a telepesek különböző nemzetisége magyarázza meg. 
A telepítő ezeken a vidékeken, Kiszucaújhelyen, Dluhepoljén, 
Divinán, Rozinán, Konszkán, Hvoznicén stb. többnyire 
német, am it bizonyítanak Kisucaújhely Kongensberg és 
Dluhepolje Langensfeld német nevén kívül a telepítő solté
szok német nevei is, továbbá a több helyen előírt német jog. 
A telepesek azonban többnyire szláv nemzetiségűek voltak, 
am it helyneveink igazolnak. Ez a körülmény : a telepítő 
német és a telepesek szláv nemzetisége magyarázza meg,
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hogy a német eredetű soltészi jog nem tu d o tt teljesen ki
alakulni, ami még a telepítések jogrendszerében is megnyil
vánul. A soltészságot, scultetia-t it t többnyire advocatia-nak, 
iudicatus-nak, fojtságnak, a soltészt pedig advocatus-nak, 
iudex-nek, fojt-nak nevezik okleveleink.

A trencséni soltészságnak ezenkívül jogi és társadalm i 
tekintetben van egy' sajátságos helyi jellegű fejlődése is. Sán
dor országbíró 1325-ben Divinát mint újtelepítést Salmannus- 
nak adományozta. Egy 1420. évi oklevél szerint ugyancsak 
őtőle kapták földjüket a domaiiisi, lednicei és szádecsnei bir
tokosok is. Nagydomanisa soltészságát 1376-ban kapta 
Szepesi Jakab országbírótól Maszár Tamás. Hvoznicát 
1383-ban adta örökös jogon megtelepítésre a besztercei alvár- 
nagynak, János bánnak, Péter nevű familiárisa. Kislednicét 
szintén János bán, a Vág-vidék várainak ispánja adta soltész- 
ságba 1384-ben. A birtokok megtelepítői, a soltészok, advoca- 
tus-ok, vagy iudex-ek egy része, főleg a besztercei uradalom 
területén örökös soltészsága révén birtokos lett és m int ilyen, 
a gyakorlatban mindinkább közeledett a prédiális jogi hely
zetéhez. Az átalakulásra és a két rétegnek azonossá válására 
rám utatnak egy 1498. évi oklevél adatai, amikor a besztercei 
uradalom területén fekvő Praznóc, Styavnik, Hvoznica, 
Lednice, Domanis, Kislednic, Facskó, Precsin és Kisdomanis 
soltészait külön a nemeseket és külön a polgárokat meg
illető „nobiles et circumspecti" közös jelzővel illetik. Az 
em lített soltészok közül a fentiekben m ár felsoroltuk, hogy 
a XIV. században a Kisdomanisi-, Nagydomanisi-, Lednicei- 
és Hvoznicai-családok mely években nyerték örökös soltész- 
ságukat. A Kardos- és a Kisdomanisi Maszár-családok szintén 
soltészi eredetűek, éppen úgy, mint a budetini uradalomtól 
elszakadt Divinai-család. A fenti családokon kívül a Cselkó-, 
K artuz-és Precsényi-családok nemességgé fejlődött gyökere 
úgy a prédiálisi, m int pedig a soltészi intézményben meg
található.

A soltészok nemessé tö rtén t fejlődésében, azaz, hogy 
egyes családok m iért váltak  közülük nemessé, mások pedig 
miért m aradtak le a társadalm i és gazdasági fejlődés során, 
rendszert első látszatra megállapítani nem lehet. A soltész
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levelek ugyanis a trencséni területen, m int em lítettük, nem 
alakultak ki azzal a teljesen kifejlődött, jogi szempontból 
határozott, minden feltételt alaposan részletező tartalom m al, 
m int más vidékeken, éppen azért nem mindig állapítható 
meg, hogy mely esetben járnak a soltészi megbízatások örö
kös jövedelmekkel és földbirtokjuttatással. Annyi azonban 
kitűnik a teljesebb alakú oklevelekből, hogy azoknak a sol- 
tészságolcnak a tulajdonosa’ fejlődtek nemesekké, melyek 
örökös jogokat nyertek.

A nemessé fejlődés folyam ata abból a szemléletből indul 
ki, hogy a soltészok egy része örökös földbirtokkal rendelkezett. 
Azonfelül az örökös soltészokai jyanazoknak a váruradal
m aknak a területén találjuk legnagyobb számban, ahol éppen 
a magánföldesúri prédiálisok legnagyobb tömege fordul e lő : 
a besztercei váruradalomban. Ezenkívül a soltész-családok 
egy része prédiálisi joggal őri szolgálatra is kötelezte magát, 
m int pl. a Kislednicei-család 1498-ban. Ilyen külső tulajdon
ságokkal rendelkezve a soltészságok birtokosai mindinkább 
hasonlóbbakká lettek a prédiálisokhoz, úgyhogy a XV. 
század végére m ár az örökös földbirtokkal rendelkező soltészi 
eredetű családok is beju to ttak  a nemesség soraiba és a pré- 
diális nemességgel teljesen azonos társadalm i és birtokjogi 
kiváltságokkal rendelkeztek.

. *>cséni birtokosok sorában a felsorolt osztályok: 
az országos nemesség, a nemes prédiáIiso!r és nemes soltészok 
m ellett helyet foglal az egyház is, mely ionban a középkor 
végén m ár csak jelentőség nélküli ki; )b birtokokat bír. 
A vármegye egész teniiete egyházilag a lyitrai püspökségnek 
volt alávetve, terjeszkedési területe tehát birtokjogi szem
pontból is kiterjedt erre a megyére. A másik, korábban szin
tén nagyobb birtokú egyházi rend a bencések rendje volt, 
amelynek települési területe, m int a rend történetírói megálla
píto tták , elsősorban lakott helyek közelében, de lehetőleg 
erdős és hegyes vidékre irányult. Trencsén vármegye területe 
ebben a tekintetben megfelelőnek bizonyult a bencések ré
szére, it t  rendházat alapítva több birtokot szereztek és 
azokat meg is ta rto tták  a reformáció koráig.

A nyitrai püspóTcsítyéskáptalan már a legkorábbi időben,
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a vármegye területének benépesítése korában megszerezték 
birtokaikat. 1208-ban már a püspökség kezén találjuk Szkala. 
Hricsó, Trencsénpüspöki és Borcsán nevű birtokokat, melyek 
közül a két első m ár ekkor nagyobb kiterjedésű uradalom 
volt. A káptalannal közösen bírta a rajeci uradalm at is 
1326-ig, amikor elcserélte a püspöki székhelyhez közelebb 
fekvő nyitramegyei birtokokért. A biccsei uradalm at és 
Jeszenic falut 1271-ben m ár szintén a nyitrai püspökség kezén 
találjuk. Csák Máté uralma alatt a püspökség birtokai is sok 
kárt szenvedtek, de utána újabb birtokok megszerzésével 
gyarapíto tták  trencséni uradalm ukat. 1323-ban megszerzik 
Bánpüspöki és Nastic birtokokat. 1355-ben Kotessó birtok 
egy részét is megkapják. Ezek közül a nagy uradalm ak közül 
azonban Hricsót még a XIII. században, Biccsét pedig a 
huszita-idők alatt elvesztette a püspökség, úgyhogy egykori 
nagy uradalmaikból a középkor végére m ár esak Trencsén
püspöki, Bánpüspöki és Nastic birtokok m aradtak a püspök
ség kezén.

A vágmenti Szkalka birtokot Viezddel együtt a nyitrai 
püspök 1224-ben Szkalkán apátságot alapítva a bencésrend
nek adományozta. Az apátságot későbben részben a Szkal- 
kából kiinduló terjeszkedés, részben pedig adományok követ
keztében Geszte, Harohavia és a mai is meglévő Zliecho, 
Szkalkaújfalu és Piecho falvak birtokában találjuk. A N yitra 
melletti zobori apátság trencséni terjeszkedése egyidős a vár
megye nagyobb arányú benépesítésének és politikai meg
szervezésének megindulásával. Az 1113. évi zobori oklevél a 
vágmenti Dobra, Nozdorokóc és a báni medencében fekvő 
Badis és Latkóc falvakat sorolja fel a zobori apátság birto
kában. Ezek a birtokok azonban később mind idegen kezekre 
kerültek és csak Trencsénapátit említik a XIII. század for
dulópontján, mint a zobori apátság birtokát.

A többi egyházi birtokok egészen jelentéktelenek. Az 
almádi apátság ismeretlen nevű birtoka 1323-ban Bánpüspöki 
körül feküdt, de későbbi birtokosságát sohasem említik az 
oklevelek. A budai káptalan a XV. század végén szintén a 
báni medencében fekvő Orlóc és Viszocsány helységekben 
b írt részeket. Az esztergomi kereszteseket 1324-ben Kamenicsán
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birtokosaként említik, de a falut később nemesek' bírták. 
Ezeken kívül egy-két trencséni egyház, illetve oltára b írt 
kisebb részeket. A besztercei Szűz Mária-egyház Mindszent- 
ó ltára 1508-ban megszerezte Bolessó birtok felét. A lévai 
Mindszent-templom  Szűz Mária- és Szent-Borbála oltára 
1488-ban adom ányt kapo tt Magyar Balázstól Tunesic bir
tokra, Beluson egy malomra, Léván pedig egy sáfrányos 
kertre. A trencsénvári Szűz Mária-egyház Szentháromság
oltára Liborcsán, az ugród Szent Lélek-egyház Szűz Mária- 
oltára Nasticon, a varini Szűz Mária-egyház pedig a közeli 
Bélán volt földesúr.

Az egyházak birtokai, annak XIV—XV. századi állapo
tá tó l eltekintve, nem mondhatók jelentőseknek, sőt a közép
kor-végi állapotot véve figyelembe, összeségük sem üti meg 
a jobb középbirtok nagyságát. Ennek okát azzal magyaráz
hatjuk  meg, hogy a vármegye területén egyetlen szerzetesi 
rendházat, a szkalkai apátságot találjuk, mely a középkor 
végén m ár igen elhanyagolt állapotban volt és hogy a nyitrai 
püspökség is csak a székhelyéhez közelebb fekvő, term éke
nyebb birtokok m egtartására fordított nagyobb gondot.

*

Trencsén vármegye területét a magyar birtokbavétel 
idején kétségtelenül szlávok lakták, akik részben a síkabb 
vidékeken alkottak telepeket, részben pedig a hegyekbe 
húzódva éltek. A magyarság terjeszkedése nemcsak az állami 
fennhatóság elismerését jelentette, hanem a közigazgatás 
megszervezésével kapcsolatban a délibb vidékek magyar 
falvainak lakossága északabbra nyomult előre, ahol a Vág 
völgyét és a báni medencét megszállva új magyar települé
seket hozott létre. A magyarság a trencséni várispánság szer
vezetében határőri szolgálatot te ljesített és leszármazottaira 
rám utatnak a trencséni magyar helynevek, határjelek és 
családnevek, valamint a szlávoktól még a XII. század előtt 
á tv e tt azok a helynevek, melyek éppen az átvétel követ
keztében ta rto tták  meg a tó t nyelvben később h-ra válto
zott g hangot. A betelepülő magyarság a Bebrava völgyében 
és a Vág völgyében is több helyen nagyobb és népesebb tele
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pet alkotott, melyek csak magyar környezetben, m agyar 
ajkon vehettek fel magyar elnevezést és azt több helyen meg
ta rto tták  a középkor végéig.

A trencséni határjelek a magyarság települési helyeinek 
meghatározása szempontjából még fontosabbak, m ert rá
m utatnak  azokra a magyar településekre is, melyek szláv 
környezetben alakultak és ennélfogva m egtartották a magyar
ság betelepülése előtt keletkezett helyneveket, vagy pedig a 
környező szlávság nagyobb arányánál fogva maguk a helyne
vek is szláv nyelven alakultak ki. Magyarnyelvű határjeleket 
találunk a Vág mentén délről északi irányban haladva 
Kocsóc, Rakolup, Nezéte, Béla, Isztebnik, Kubra, Zamárd, 
Viezd, Kincsöve, Liborcsa, Missen, Kamenicsán, Pominóc, 
Dúló, Horóc, Viszcrlai, Nádasd, Lieszkó, Kocskóc, Hrabovka, 
Rassó, Budetin, Kiszucaújhely és Krasznó helységekben, a 
rajeci völgyben Zliecho, Facskó és Zsolna helységekben, a 
báni medencében pedig Helvény, Bán, Latkóc, Püspöki, 
Egresd, Dvorec, Dezsér, Neporác és Dobrasó helységekben. 
Ezek a határjelek, valam int a helységeknek és a trencséni 
eredetű családoknak m agyar ne vei m utat ják, hogy a magyar
ság, ha legtöbbször elszórtan is, de a legkorábbi időtől kezdve 
népes telepeket alkotott a vármegyében. A felsorolt bizonyí
tékok m utatják , hogy a magyar falvakat megtaláljuk, ugyan 
mind elszórtabban, egészen Zsolna városáig, vagyis egészen 
a trencséni kisnemesi falvak felső határáig. A magyarság 
településének zöme éppen úgy, mint a kisnemesi falvaké, az 
alsó trencséni vidékre, Trencsén vár környékére és a báni 
medencére esik, ahol a kétnyelvűség a középkor végéig fenn
állott.

A várispánság népei közül a szlávok is vállalkoztak már 
a legkorábbi időtől kezdve, m int személyneveik m utatják , 
katonai szolgálatra. Ezek a várispánság felbomlása u tán , 
éppen úgy, m int a magyar határőrök utódai, a kisnemesség 
soraiban helyezkedtek el. A magyar és szláv nemesség között 
az egyenlő társadalmi és vagyoni helyzet következtében a 
keveredés a kölcsönös házasságokon és birtokjogi változáso
kon keresztül korán m'egindult, aminek, m int a tó tok által 
lakott vidékeken általában az egész országban, az le tt 3
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következménye, hogy a magyarság lassan felszívódott a két
ségtelenül nagyobb számú és szaporább tótságba. A trencséni 
vidéknek ezt az erős elszlávosodását m utatja a helyneveknek 
a középkor végére legtöbb helyen tó t alakban tö rtén t állan
dósulása. Ezt bizonyítják a határjelek is, melyek a XV. szá
zadtól kezdve m ár csak Rakolup, Zamárd, Pominóc, Dúló, 
Horóc, Kocskóc, Rassó, Krasznó, Zsolna, illetve Helvény 
■és Dvorec helységekben fordulnak elő. Ezt az erős elszlávo- 
sodást bizonyítják még az egyes helységeknél felsorolt pol
gár- és jobbágynevek is, amelyek között a XV. századtól 
kezdve magyar név' már ritkán fordul elő.

Trencsén vármegye északi részének betelepítésében, 
m int a soltészságokról szólva m ár megemlékeztünk róla, a 
németség is kivette a maga részét. Zsolna városának lakos
sága, m int jogrendszere és fennm aradt jegyzőkönyvei bizo
nyítják, a korábbi időben nagyrészt német volt és környékén 
is nagyobb számban voltak német telepítésű és részben német 
lakosságú falvak. A felsőtrencséni németek azonban a szlá
vok nagy tömegébe beékelve, ugyanolyan sorsra ju to ttak , 
m int a magyarság, azaz a középkor végére nagyrészt felszívód
tak  a szlávságba és csak a nagyobb városokban, m int Tren- 
csénen és Zsolnán m aradtak meg egyes német töredékek.

A trencséni nagy uradalm ak kiterjedt hegyes határa 
emberi településre, tekintve a megye lakosságának fő foglal
kozását, az állattenyésztéssel összekötött földművelést, nem
igen volt alkalmas. A hegyek gerinceinek vidékén és a tisz
tásokon elterülő legelőket a Felvidék északi részein a. XV. 
században megjelenő pásztorkodó vlach elem azonban fel
használta állattenyésztésre. Trencsén vármegye nagy ura
dalm ainak hegyes területein is fordulnak elő ilyen, minden 
valószínűség szerint szláv eredetű vándor pásztorkodó vla- 
chok, így a budetini uradalomhoz tartozó Krasznón 1514-ben, 
a sztrecséni uradalomban 1496 és 1508-ban, a szulyói hegyek
ben 1525-ben, a besztercei vár tartozékain, Cserna vidékén 
1510-ben, a kaszai várhoz tartozó Kopecen 1518-ban és az 
ugróci uradalom területén, Zavadán 1492-ben. A vlachok 
száma azonban m ár életmódjuk következtében is elenyészően 
csekély volt és rokonnyelvüknél fogva ham ar be is olvad
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ta k  a vármegye lakosságának túlnyomó részét kitevő 
tótságba.

A vármegye területének és határainak kialakulásában, 
mint az előzőkben ism ertettük, három egymással nem rokon 
nép m űködött közre. A magyarság képviselte az állami hatal
m at és szolgáltatta a határszéli vármegye biztonságát őrző 
katonaságot, de azonkívül jelentékeny részt v e tt nemcsak 
a település irányításában, hanem új telepek alapításában is. 
Az őslakosságot alkotó szlávság új kirajzásai mellett részt-» 
vett a határőrvédelm i szolgálatban is, mely ugyanazon tá r
sadalmi és gazdasági helyzetet biztosította neki, melyet a 
magyarság élvezett. A németség keleti 'kirajzásai is jelentős 
szerepet tö ltö ttek  be nemcsak a városi fejlődés előmozdítá
sában, hanem az egész felsőtrencséni vidék benépesítésében 
és lakótelepek létesítésében is.

V Á R A I ÉS E R Ő S S É G E I.

Bán. Fortalicium  Bán. (1454 : Letopis. XI. 2. 76.) Castellum B án. 
(1461 : Dl. 15,544.) Castellum Baan. (1462 : Dl. 15,772., 1464 : Dl.
16,003., 16,035.) Castellanus de Baan. (1480 : Podm aniczky-oklvt. I. 
143.) Opp. Baan cum fortalicio. (1481 : U. o. 151.) Castellum seu 
propugnaculum  in oppido Baan. (1485 : U. o. I. 184.) Castellum seu 
fortalicium Bán. (1486 : U. o. I. 192.) Castrum  Baan. (1490 : U. o. 
I. 205—206.) Castellanus castelli de oppido Baan. (1496 : U. o. I. 268.) 
Castellum Baan. (1499 : U. o. I. 337.) Fortalicium  B a n o w ie c z .  (1499 : 
l :. o. 311.) Provisor castelli in oppido Baan. (1505 : U. o. 451., 495.) 
Castellum Baan. (1506 : Múz. középkori másolatok. 1510 : Podm a
niczky-oklvt. I. 588., 1513 : A kadém ia levéltára : Vigyázó—Podm a- 
niczky-lvt. IV. 2. 416. f. 3. sz., Dl. 22,427.) Castellum Bán. (1520 : 
Akadémia levéltára : Vigyázó— PodmanicZky-lvt. IV. 2. 416. f. 3. sz.) 
Castellum Baan. (1524 : Garam szentbenedeki kvt. Capsa F. F. 4.
X. 24.) Castellum Bán. (1525 : Akadém ia levéltára : Vigyázó— Pod- 
maniczky-lvt. IV. 2. 416. f. 3. sz.) Castellum Baan. (1525 : U. o„ 
M aróthy-lvt. 28. sz.) — Feltűnésekor a Kaszai Leszkóczy-család 
kezén ta lá ljuk , de hűtlenségük m ia tt M átyás király 1462-ben M agyar 
Balázsnak és testvérének. Kelemennek ad ta , akik azonban birtokba 
nem ju to tta k  és egyetlen adatunk  sincs arra, hogy azt megkísérelték 
volna. A Ludányi-család. joga sokkal erősebb volt és a Kaszaiakkal 
szemben 1464-ben nekik ítéli a király a várkastély t. Az erősség azon-
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Podm aniczky László 1466-ban megszerezve zálogba Bán várost, 
1470-ben engedélyt k apo tt a királytól arra, hogy a várost falakkal 
vehesse körül és a falakon belül tornyokkal cs egyéb módon megerő
s íte tt fa- vagy kőkastélyt építhessen. Az erősség meg is épült, m ert 
10 év m úlva a Podm aniczkyak báni várnagyait emlegetik. A régi 
elpusztult erősségnek a fekvését nem tud juk  m egállapítani, az új 
várkastély  azonban kétségtelenül a városban épült, a rra  m u ta tnak  
a fentebb idézett kifejezésék. A Podmaniczky-család b írta  az egész 
középkoron át. Podm aniczky Mihály ugyan elzálogosította a várkas
té ly t anyósának, Tótselymesi Tárczay János özvegyének, Zádorlaky 
Sárának, azonban a másik ág ez ellen tiltakozással élt és a bíróság 
feloldotta a zálogot. A Podm aniczkyak birtoklása ellen a Leszkóczy- 
család leszárm azottai még 1525-ben is tiltakoztak, de term észetesen 
m inden eredm ény nélkül. T artozékait 1499-ben Bán város, Prusz 
és Brezolup birtokok alkották , melyekhez 1524-ben még N astic és 
Givine birtokok járu ltak .

Beekó 1. Bolondóc.
Beszterce. Bestruche (XIV. század eleje: O. L. B innye . -vétel.) 

Castellani de Bistricia. (1325 : Fejér : CD. XI. 510.) Vices castellani 
comitis P a u liiudicis curie domini regisin  Bistricia. (1339 : Anjoukori- 
okm t. III. 569., Múz. T. a. 1410. VIII. 8.) Castellanus de Bezterche. 
(1354 : Anjoukori-okm t. VI. 172.) Comites Biztrichienses. (1385 : 
DI. 7178.) T erra Prichen sub com itatu Biztriciensi. (1385 : U. o.) 
Comites in ter cetera Biztrichienses. (1385 : DI. 7178.) Castrum  
Bystriciensis (1383 : Vay-lvt. N. 539a.) Comes de Biztrichia. (1385 : 
DI. 7066.) Comites in Bystricia. (1385 : Múz. T. a.) Castrum  Bystercie. 
(1392 : Szulyovszky-lvt.) Castrum  Bistricz. (1397 : E szterházy hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 1.) Castrum Bistrych. (1398 : Fejérpatakv- 
hagyaték.) Castrum nostrum  (regis) Bistrice. (1400 : Wenzel : Stibor 
vajda. 118.) Dominus tem póralis Bysterchyensis. (1399 : DI. 8442., 
Fejér : CD. X. 2. 720., Podm aniczky-oklvt. I. 7.) Castrum  nostrum  
(Stibor) Bistrice (1400: Wenzel: Stibor vajda. 118.1.) Comes Bistricie. 
(1405 : Brogyáni-lvt.) Castrum  Besterze. (1408 : DI. 9369.) Castrum 
Beztercze. (1408 : DI. 9416.) Bistricie, N itrie et Trencini com itatuum  
ac to tius fluvii W ag dominus. (1410 : Múz. T. a., A njoukori-okm t.
III. 570.) Castellanus castri Byztricziensis. (1435 : DI. 12,620.) 
Castrum  Bistricziense. (1438: Balassa-lvt.) Castrum  Bystricze.
(1439 : Fejér : CD. X I. 262.) Castrum  Byztricze. (1439 : Teleki : 
A H unyadiak kora. X . 43., B ícsi áll. lvt.) Castellanus de Bystricze. 
(1439: Dl. 12,620.) Castrum Bistricz. (1447 : Tört. Tár. 1896. 517.) 
Castrum  Byztricza. (1-158 : Dl. 15,221., Podm aniczky-oklvt. I. 32.) 
Castrum  Byztrycza. (1458: Podm aniczky-oklvt. I. 34.) Castrum  
B istritia. (1460 : U. o. 40.) Castrum  byztricza. (1464 : U. o.) Castrum  
Bystrycze. (1471 : U. o. 96.) Castrum Bystrzicye. (1477 : U. o. I. 120.) 
Castrum  Bistricz. (1479 : U. o. I. 136.) Castrum  Bistricz. (1481 : U. o. 
I. 145.) Castrum Bystrycz. (1481 : U. o. I. 152., 1485 : U. o. 184.)
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Castrum  Bistricziense. (1485 : U. o. 187.) Castrum  Bystrycz. (1486 : 
U. o. I. 192., 1490 : U. o. I. 205.) Castrum Byzthrycze. (1490 : U. o. 
I. 209.) Castrum Bystrycz. (1491 : U. o. I. 212.) Castrum Bistricziense. 
(1492 : U. o. 220.) Castrum  Bystricza. (1495 : U. o. 264.) Castrum 
Bistricziease. (1498 : U. o. I. 313.) Castrum Bistricz. (1498 : U. o. 
327.) Castrum  Bystricza. (1501 : U. o. 374.) Castrum Byztriciense 
(1506 : U. o. 476.) Capitaneus castri Biztricza. (1509 : Turóci kvt. 
P rot. vet. f. 3.) Castrum Bystrycza. (1510: Podm aniczky-óklvt.
I. 588.) Castrum  Bystiycz. (1510: U. o. 579., 1513: DI. 22,427.) 
Castellanus castri Bezthercze. (1518 : DI. 23,030., 23,125., 1519 : DI. 
23,146.) Castrum  Bezthercze. (1522 : DI. 23,628.) Castellanus Bystyr- 
chiensis. ( 525 : Zay-lvt. L itt. L. F. 2. N. 1.) — K irályi vár volt a
XIV. század végéig, .mert valószínű, hogy N agym artom  Pál ország
bíró és a Losoncziak csak m int a vár comesei rendelkeztek o ttan . 
1397-ben Szandsilvogius k ap ta  adom ányba, m ajd Stibor vajda. Ennek 
halála u tán  ism ét királyi v ár volt, m elyet A lbert király feleségének, 
Erzsébetnek adom ányozott, de pár év m úlva m ár Ciliéi Ulrik kezén 
ta lá ljuk  a , vára t. 1458-ban m egkapja a Podm aniczky-család.' T ar
tozékai 1339-ben K rebrenovalehota, 1385-ig Precsén, 1408-ban 
Orlovhegye, szlávul Dubovahora, A lbert király 1438-ban eladom á
nyozza a várhoz tartozó M arikovalehota, K lesztina és K atlina  b ir
tokokat, 1439-ben összes tartozékait felsorolják : Beszterce város, 
M arikovalehota, Hlinik. Styavnik, Plevnik, Domanis, Orlov, Rassov, 
Lednicze, Tepla, Praznó, K atlina, Predm ér, Hvosznica, K rebrenova
lehota, Vertizsér és K lesztina birtokok. 1458. évi tartozékai : Besz
terce város, Tepla, Vertizsér, Plevnik, Rassó, Predm ér, Ledniee, 
Domanis, Praznó, Orlov,, Podrágy, Felsőpodvázs, Styavnik, K reb
renovalehota, Hvosznica, Felsőtepla és Csernakokosztolec. 1471. évi 
tartozékai ismét bővültek, ha a H atnaiaknak  eladom ányozott b ir
tokok m ár nincsenek is felsorolva. Ekkor Beszterce város, V áralja, 
Orlov, Alsópodvázs, Nagyudics, Egyházasudics, S tyavnik, K reb
renovalehota, Hvoznica, Felsőpodvázs, Predm ér, Rassó, Plevnik, 
Vertizsér, Tepla, Leliotka, Kosztelec, V ertepla, Felsőkőmegy, Alsó- 
kőinegy, Praznó, Lednic, Domanis, Ivnezvolehota, Kiscserna, Pod- 
m anin, Faeskó, Cselkóleliota, Vazka, Pocserovalehota, Bán, Bug- 
m állehota és Precsén tartoz tak  a várhoz. •— H atárjelei között emlí
tik 1408-ban Orlowhege slavonice Dwbowahora, a későbbi Orlov 
b irtokot, 1522-ben pedig a M orvaország felőli ha tárában  Prowaz- 
nypothok, Bechwa folyó, Razkowecz patak , Brauch patak, Z tha- 
AVíiiiycza patak , Plwzkowecz p a tak  és Lopwsna p atak  határjeleket 
sorolják fel. A várnak voltak  prédiálisai is, így 1339-től a Cselkó- 
család, 1385-től Precsén birtokosai, 1399-ig a Podm aniczky-család, 
sőt kevesebh szolgálattal azontúl is, 1421-ben Prozna u tán  a Szlopnai-, 
illetve azontúl a H atnai-család, 1491-től a Pocsarovalehotai K artuz- 
család és 1498-tól a Kisdomanisi-család. Szolgáltak a várnak ezeken 
kívül még a Kiscsernai-, Drienovei Ardóliáti-, K vassay-, a Lednicén



TRENCSÉN VÁRMEGYE 65

lakó Faber- és Bartovicz-családok, továbbá Rassó birtokosai. (Az ada
to k a t 1. az egyes családoknál és birtokoknál!)

Biccse. Fortalicium  episcopatus ecclesie Nitriensis Piche in 
circuitu  cuiusdam turris constructum . (1454 : Letopis. XI. 2. 76.) 
Castellum Byche. (1466 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Castellum 
Bycha. (1492 : Garam szentbenedeki kv t. F. 66. N. 25.) Castellum 
Bychche. (1493 : Dl. 20,033., Podm aniczky-oklvt. I. 245.) Castellum 
seu fortalicium  Byche. (1494 : Dl. 25,591., Podm aniczky-oklvt. I. 2 ' 7.) 
Castellum Byche. (1497 : Podm aniczky-oklvt. I. 303., 1500: Dl. 20,936.) 
Castellum Bycha. (1509 : N yitrai kpt. Prot. extraser. 1. 45., Podm a
niczky-oklvt. I. 574.) — A nyitra i püspök tulajdona, de a
huszita  korszakban Szentmiklósi Pongrác elfoglalta, m ajd H ági Ferenc 
trencséni főispán b írja  zálogba, M átyás király később cseheknek, 
m ajd  Tettauernek ad ta  zálogba. A Podm aniczky-család adom ányt 
’iapo tt rá, de nem tu d o tt b irtokba ju tn i, m ert közben Ulászló király 
eladom ányozta a Szerdahelyi Im reffy-családnak, mely b irtokba is 
vette .

Bolondóc. Castrum  Blundus. (Anonymus : Scriptores Rerum  
H ungaricarum . I. 79.) Castrum  Bolonduch. (1264 : AUO. VIII. 271., 
PR T. II. 326.) Bolondoc. (Csák Máté kora : O. L. Binnyey-vétel.) 
C astrum  Bolondocz. (1388 : Fejér : CD. XI. 662., 1397 : Podhradszky- 
levéltár.) Castrum  Bolondoch. (1398: W enzel: Stibor vajda. 103. 1.) 
Beczkow. (Családnévben, 1410 : Múz. T. a.) Betzkow. (Családnévben, 
1413 : W enzel: S tibor vajda. 157. 1.). H err zu Bluntsch. (1417 : U. o. 
165. 1.) Bolondoch. (Családnévben, 1417 : R akovszky-kvtár.) Bolon
duch. (Családnévben, 1417: U. o.) Bolondoch. (Családnévben, 1419: 
Dl. 10,840., Zay-lvt. L itt. L. F. L. N. 1.) Bolondocz. (családnévben, 
1420: Ocskay-lvt., 1422 : R akovszky-kvtár.) Castrum  Bolondocz. 
(1424 : W en ze l: Stibor vajda. 180.) Bolondoch. (1428 : Múz. T. a. 
1465.) Bolondocz. (Családnévben, 1429: Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 2., 
a  két Stibor n evében . a k iado tt forrásokban is gyakran szerepel 
családnévként.) H err zum Pluntsch. (1430: W enzel: Sibor vajda. 
189. 1.) Castrum  Beczkow. (1431: U. o. 194. 1.) Castrum Bolondoch. 
(1435 : Dl. 12,683.) Officialis castri Bolondoch. (1436 : Bakovszky- 
lcönyvtár.) Castrum  Bolondocz. (1437: Reviczky-lvt., Fejér : CD. X. 
7. 864.) Castrum  Bolondoch. (1439 : Teleki : A H unyadiak  kora. 
X: 30.) Castellanus castri Beczkow. (1448 : Wenzel : S tibor vajda. 
213. 1.) Bolondoch. (Családnévben, 1450: Dl. 14,430.) Castellanus de 
Bolondocz. (1476 : Dl. 17,881.) Castrum  Bolondocz. (1477 : DL
17,902., 17,904., 24,752., 17,908., 24,753., 1479 : DL 18,150.) Castrum 
Bolondoch. (1480 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 4., 1481 : Múz. T. a. 
N yitrai kpt. N. 256.) Castellanus castri Bolondocz. (1485 : Dl. 19,068.) 
Castrum  Bolondos. (1494 : Körm endi lvt. Alm. 3. Lad. 5. N. 60.) 
C astrum  Bolondocz. (1496 : Beviczky-lvt.) Castrum Bolondos. (1497 : 
DL 20,612.) Castrum  Bolondoch. (1500 : G aram szentbenedeki kvt. 
F. 91. N. 13. F. 78. N. 34., 1501 : N yáry-lvt., Múz. T. a.) Bolondoch.

Fekete Nagy A n ta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 5
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(Családnévben, 1502 : N yitrai kp t. B. 17.) Bolondos. (Családnévben, 
1515 : Dl. 22,694.) Castellanus castri Beczkow. (1520 : Múz. T. a.) 
Castrum  Bolondoch. (1521 : Lev. Közi. 1937. 236.) Provisor curie 
castri Bolondoch. (1521 : U .t o. 235.) Castrum  Bolondoch. (1522 : 
U. o. 1937. 237.) —  Sokáig királyi vár volt, míg aztán  .Zsigmond 
király 1388-ban eladom ányozta Stibor vajdának, Stibor családjának 
m agszakadása, illetve a m egm aradt ág hűtlensége u tán  a leányági 
leszárm azott Alsólindvai Bánffy-család kap ta , melynek nőági örö
kösei a Rozgonyi- és Kanizsay-családok is jogot ta r to tta k  a várhoz. 
Tartozékai közül Stibor még 1397-ben eladom ányozta (Nemes)- 
pOdrágyot. 1439-ben Ugróc. körüli tartozékait, Ks^na, Mezgóc, Baszna 
és Szlatina b irtokokat említik, melyek korábban' Ugróc vár ta rtó - * 
zékait a lko tták  és később is igényt ta r to tt  r-4. Összes tartozékait 
1477-ben sorolják fel, e szerint a várhoz tartóznák  Bolondóc megerő
s íte tt város, Ú jfalu, két Kisfalu, Kocsóc, Krivoszud, Baszna, Szlatina, 
Mezgóc, K sina, Terbok, Melcsic, Ivanóc, Csütörtök, Halusic, Leszkó, 
Szernye, Bossác és Podrágy falvaK, tavábbá pozsony- és ny itra- 
megyei birtokok. 1479-ben felsorolt tartozékai pontosan egyeznek az 
1477-ben, em lítettekkel. A tartozékok közül a középkor végén, 
1522-ben elzálogosította a Bánffy-család Melcsic, Üjfalu és Ivánóc 
b irtokokat Sárkány Am brus országbírónak, Ivánócot és Leszkót 
pedig a Podm aniczky-családnak.

Budetip. Castrum  B udetyh. (1321 : Balassa-lvt.) Turris Budetyn. 
(1323 : U. o„ 1330 : F e jé r : CD. VIII. 3. 489.) Tenuta Budetin. (1350 : 
Dl. 38,91^7.) Castellanus de B udethyn. (1356: Szulyovszky-lvt.) 
Castellanus castri Budetchen. (1357 : U. o.) Castellanus de W ndathy (!) 
(1358 : Fejér : CD. XI. 516.) Castrum W ndethin. (1384 : U. o. XI. 533.) 
Locus castri B udyethyn tunc rationabilibus ex causis in suis edificiis 
rup ti, desolati et aboliti. (1429 : Dl. 12,156.) Tenutas castri Bwgia- 
thin. (1432: Múz. T. a.) Poss. Budetin. (1438 : Szunyogh-lvt., Fejér : 
CD. XI. 170.) Poss. Buthetin. (1439 : Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94.
F. 1. N. 3.) Castrum  Bwdethyn. (1443 : Szulyovszky-lvt.) Bugyethyn. 
(Családnévben, 1474 : Múz. T. a. 1476.) Bw giathyn. (Családnévben,
1474 : N yitrai kpt. N. 492.) B ydethyn. (Családnévben, 1481 : Múz.
T. a.) B w gyathyn. (Családnévben, 1483 : Dl. 18,846., N yitrai kpt. 
N. 9.) Budethin. (Családnévben, 1483: N yitrai kp t. N. 9.) Budieczin. 
(Családnévben, 1483 : U. o. N. 10.) Budetin. (Családnévben, 1483 : 
Esterházy h itb . lvt. Rep. 28. F. F. C. N. 177.) Fortalicium  sive 
castrum  Bwdethin. (1497 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 7. e t NB.) Castel
lum  Budethin. (1504 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Castellum 
B udethyn. (1507 : U. o. Rep. 28. I-’. A. N. 87 et F ., Balassa-lvt., 
gr. Dessewffv-lvt., 1508 : Balassa-lvt.) Castellum Bodathyn. (1510 : Dl.
22,058., 22,059.) Castrum  Bwdethyn. (1516: Turóci kvt. Prot. 
vet. f. 23.) Bwdethyn. (Családnévben, 1518 :. U. o. Prot. vet. 
f. 57., 1522 : U. o. P ro t. vet. f. 56.) Bugyhetyn. (1525: B a
lassa-lvt.) — Feltűnésekor a sztrecséni várhoz ta rto zo tt és
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m int ilyet, a Balassák ősei b írták . Tőlük ugyan elfoglalta 
Csák Máté, de bukása u tán  az erősséget ism ét a Balassa 
rokonság kezén találjuk . Kevéssel később királyi kézen van és m int 
ilyet, a sztrecséni com itatushoz szám ították . A huszita korszak ele
jén lerom bolták, 1429-től Borbála királynő kezén van, aki 1432-ben 
elzálogosította Szentmiklósi Pongrácnak. 1438-ban a trencséni vár
hoz szám íto tták , amikor, m int várnélküli uradalm at a H atnai-család 
k ap ta  adom ányba, mely 1504-ben k ö tö tt szerződés értelm ében be
fogadta a Szunyogh-családot. A H atnai-családnak nem sokára tö r
té n t kihalása u tán  a Szunyogh-család m arad t a váruradalom  egyedüli 
birtokosa, v— Tartozékai 1438— 1439-ben : Budetin, Hlumec, Vranye, 
Dubie, R iszucaújhely, Leszkóc, Lehotka, Neszluse, Povina, Radole, 
Brodnó, Zadubnie, és Kisbudet'in. 1504. évi tartozékai ugyanannyi 
b irtoko t foglalnak m agukban : Budetin, Brodnó, V ranye, Zadubnye. 
Neszluse, Ü jhely vám m al, Leszkóc, Povina, Lehotka, Radolie, Dubie, 
H lum ec és Szvedernik b irtokokat. Tartozékainak 1507. évi felsoro
lása alkalm ával m ár odaszám ították  a H atnai-család ősi, távolabb 
fekvő b irtokait is, így B udetin, Brodnó, Vranye, Zadubnye, Nesz
luse, Ü jhely vám m al, Leszkóc, Povine, Lehotha, Dubie, SzvedeVnik, 
H atna , Proszna, M arikovalehota, K lesztina és K atlina  b irtokokat is. — 
A Hatnai-családnak a budetini uradalom ba 1439-ben tö rtén t be ik tatása 
alkalm ával m egjárták  az egész uradalom nak a h a tá rá t és feljegyezték a 
h a tá r je le k e t: Theplicza a W agh ba, via de Zylyna, Ocruth mélység, 
Prazincze hegy, H rab fa, H rencin föld, mesde ad m ontem  Dubo- 
waluka, Petrasow a hóra hegy, W ranskyluh bokor, N aptaczy W yrch, 
Rochowa hóra hegy, Drenowastudnicze, na W yrchowine források, 
Mochidla tó , Kyswcze folyó, Neslusa reka víz, Holy Dyl, Holy W yrch 
hegy, Rw dinka reka víz, K uchnyn Pothok, D ylharcka forrása, 
Kyswcze folyó, Prodm er víz, Na W yrhelesnem u hely, W rchny 
Lossow csúcs, Czetcze forrása, Bistricze forrása, na W rchtotise, 
Nasczeny, R adolska reka, Bwkowydyl hely, Newreten hely, Belipo- 
tok , Kyswcze folyó, W reten csúcs, Broden hegy, Nadholiczow ú t, 
K osutcw e, N azaprew rety a na D ubku, N azaprew ratye és N adubku 
csúcsok, N azabukouiny, B ystryne és Duben csúcsok, Thepliczka a 
W agh-ba. (Az E szterházy-lvt. alapján  közölve, a Fejérnél közölt 
ha tárje lek  lényegesen elto rzu lt alakot m utatnak .)

Hradna v Locus castri G aradna. (1329 : Anjoukori-okmt. II. 394.) 
M agára a várra  nincs adatunk. A Bán-környéki két H radna szomszéd
ságában feküdt.

Hricsó. Predium  Ryzoi. (1208 : DL. 54., HO. VII. 4 .) ,Castrum 
H richou. (1265 : Múz. T. a. 1271., ÁUO. III. 118.) Castrum  Hrychov. 
(1271 : Múz. T. a., ÁUO. VIII. 343.) Castrum  H rychou. Herychou. 
(1272 : Múz. T. a. ÁUO. IV. 9.) Castrum  Herichou. (1278 : Balassa- 
levéltár, ÁUO. IV. 173., 1282: Balassa-lvt., ÁUO. IV. 246., 1282: 
HO. VI. 278.) Hyrichou. (1297 : ÁUO. V. 177., Balassa-lvt.) Castrum  
H rychou. (1321 : Balassa-lvt.) Castrum  Riczo. (1370 : Esterházy-
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hitb. lvt. Rep. 27. F. E . N. 158., Letopis. VIII. 46.) Castellanus de 
Hryczo. (1385 : Múz. T. a.) Castrum  regis H richov. (1392 : Dl. 7786.) 
Castrum  Riczow. (1397 : Eszterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 1.) 
Castrum  Rychow. (1397 Fej érpataky-hagyaték.) Castrum  Hricsó. 
(1401 : Fejér : CD. X I. 547.) Rychow. (1405 : U. o. X I. 535.) Castrum  
H racho. (1429 : Dl. 12,156.) Castrum Hryczow. (1439 : Tört. Tár. 
1896. 516— 517.) Castrum  Hryczow. (1456 : Ju sth -lv t.) Castrum  
Rycho. (1466 : O. L. P ost adv. F. 26. N. 27.) Castrum  Rihcho. (1469 : 
Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 83.) Castrum  Rycho. (1471 : 
Ju sth -lv t.) Castrum  Richo. (1473 : U. o.) Castrum  Hriczow. (1481 : 
Dl. 18,757.) Castrum  Hrycho. (1492 : Garam szentbenedeki kvt. F. 66. 
N. 25., 1493 : Dl. 20,033., Podm aniczky-oklvt. I. 245.) Castrum 
Hrychow. (1494 : Dl. 24,591., Podm aniczky-oklvt. I. 257.) Castrum 
Rycho. (1497 : Podm aniczky-oklvt. I. 303., 1500 : Dl. 20,936.) Castrum 
Hrichow. (1508 : Podipaniczky-oklvt. I. 557.) Castrum  Hrychow. 
(1509 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 45., Podm aniczky-oklvt. I. 574.) 
Castrum  Rycho. (1516: Garam szentbenedeki kvt. F. 127. N. 9.) 
C astrum  Hrycho. (1518 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 57.)*— Feltűnésekor 
a ny itra i püspöké, de nemsoká'ra a Bejc-nembeliek kezén találjuk, 
akiktől a Balassa-család ősei szerezték meg. Csák M áté ugyan elfog
la lta  tőlük, de a király M áté leverése u tán  visszaadta nekik. A XIV. 
század közepétől királyi vár, m elyet Zsigmond 1392-ben a K apolyai- 
családnak elzálogosított, de m ár 1397-ben Szand^zilvogiusnak ad ta . 
1429-ben Borbála királynő birtoka, m ajd valam i meg nem nevezett 
lengyelhez került zálogba, akinek hűtlensége folytán A lbert király a 
Xeczpáli-családnak adta. A be ik ta tást a lengyelek fegyveres ellen
állása m ia tt nem ta r th a ttá k  meg ugyan ekkor, de később úgylátszik 
még is birtokba kerültek a Szenlmiklósi Pongrácz-családdal együtt. 
B irtokjoguk mégsem a lapu lhato tt azonban az Albert-féle adom ányon, 
m ert 1466 körül M átyás király a v ára t H ági Ferenc trencséni főispán
nak zálogosította el. 1 169-ben Podm aniczky Balázs k ap ta  adom ányba, 
de halála u tán , 1481-ben Hági özvegyének második férjét, T ettauer 
Vilmost ta lá ljuk  a várban és hiába tiltakozo tt Podm aniczky Balázs 
fia László és hiába ruházta  á t a várra  vonatkozó birtokjogát h a ta l
mas rokonaira, László ágára, b irtokba többé nem tu d tak  ju tn i. 
1500-ban a Szerdahelyi Im reffy-család kap ta  adom ányba és b írta  
még az újkorban is.'v— Az 1208. évi prédium  határjelei : O zarispatak, 
terra de Selinan, Wina forrása, Holobopatach, Wag folyó csaknem 
teljesen m agukban foglalják á későbbi váruradalom  egész terü letét, 
az ezen kívül eső tartozékok a későbbi terjeszkedési területre, a Vág 
jobbpartjá ra  esnek. Tartozékai 1282-ben Alsó- és Felsőhricsó, Peklina 
és Ovcsarszkó, de u tóbb it a vártó l elszakítva eladják a Balassák ősei, 
később azonban ism ét visszakerült, m ert 1401-ben m ár m int a vár 
ta rtozékát említik, összes tartozékai 1 169-ben: Egyházashricsó, 
Felsőhricsó, V áralya, Peklina, H luboke, Zavadka, Bencm állehota, 
Ovcsarszkó, Nagykotesó és Dluhepolye.
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Illává 1. Léva.
Kasza. k aza . (Családnévben, 1272 : Dl. 794., 795., Fejér : CD.

X . 3. 259.) öastellanus de Cascha. (1318 : Fejér : CD. VIII. 2. 180.) 
Provincia de Kassa. (Csák M áté kora : O. L. Binnyey-vétel.) Castrum  
Kassa. (1330 : Anjoukori-okm t. II. 550., Dl. 2624., 25,086.) Castella
nus de Kasca. (1339 : Sim onyi-lvt. 18. sz.) Castrum Kazza. (1339 : 
Múz. T. a.) K aza. (Családnévben, 1364 : Dl. 4449.) Castrum  Kaza. 
(1364 : Dl. 5329., Fejér : C. IX . 6. 128. Köpcsényi lvt. Capsa. 13. F. 
16. N. 52.) Castrum  K ascha. (1366 : Múz. T. a., Fejér : CD. IX. 7. 
253.) Castrum  Kazcha ad castrum  Trinchiniense pertinens. (1390 : 
N ádasdladányi lv t. I. 11.) Castrum  nostrum  Cazza. (1392 : Terstyán- 
szky-lvt.) Castrum  regale K aza. (1392 : U. o. 1409.) Castrum  nostrufrr 
(regis) Kazza. (1397 : Dl. 8224., 8225., 9140., W enzel : S tibor vajda. 
86—89.) Castrum Kazza. (1406 : Dl. 9140.) Castellanus castri Kazza. 
(1407 : Dl. 9367., 9369.) Castrum  K ascha. (1410 : R udnay-lv t. II. 44.) 
Castellanus de Kazcha. (1411 : Justh -lv t.) Cassa. (Családnévben,
1422 : Múz. T. a.) Castrum Cássa. (1429 : Szulyovszky-lvt.) Casscza. 
(családnévben, 1429: Ocskay-lvt.) Kazza. (családnévben, 1432: 
Dl. 12,440., 12,485., 1433 : Dl. 12,455., 12,456., 13,149.) Castrum Kazza. 
(1433 : Dl. 12,505.) Cassa. (Családnévben, 1434 : Dl. 12,596.) Castrum 
Kazza. (1435 : Dl. 12,683.) Cassa. (Családnévben, 1437 : Szulyovszky- 
levéltár.) Cazza. (Családnévben, 1438 : Fejér : CD. X I. 101.) Kazza. 
(Családnévben, 1440: N yitrai-kpt. N. 70.) Kassa. (Családnévben, 
1442 : Dl. 13,689.) Kazza. (családnévben, 1444 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 98., Akadém ia kézira ttára .) Castrum  Kossatecz. (1447 : Tört. Tár.
1896. 517.) Kaza. (Családnévben, 1447 : Simonyi-lvt. 170. sz.^K azza. 
(Családnévben, 1449 : Justh -lv t.) Cassa. (Családnévben, 1449 : U. o.) 
Kaza. (Családnévben, 1453: Dl. 14,665.) Castrum  Kazza. (1454 : 
Letopis. X I. 2. 76.) Cazza. (Családnévben, 1456 : Ju sth -lv t.) Kazza. 
(Családnévben, 1456 : U. o., 1458 : M ajthényi lvt. Z. 13., 1461 : 
Dl. 15,544.) Cassa. (Családnévben, 1461 : N ádasdladányi lvt. I. 23.* 
Dl. 15,612.) Kazza. (Családnévben, 1461: Múz. T. a.) Castrum  Kazza. 
(1462: Dl. 15,772., N yitrai kpt. N. 139. 528.) Kazza. (Családnévben, 
1464 : Dl. 16,003., M ajthényi lvt. Z. 7., Dl. 16,035.) Fortalicium  Kazza. 
(1464 : Dl. 16,035.) Castellanus castri Kazza. (1466 : N ádasdladányi 
levéltár. I. 25.) Kazza. (Családnévben, 1466 : Dl. 16,304., 16,308., 
1467 : Dl. 16,426., 16,469.) Castrum  Kazza. (1467 : Dl. 16,566.) Kazza. 
(Családnévben, 1467 : 16,447., 16,586.) Cassa. (Családnévben, 1473: 
M ajthényi lv t. A. 16.) Castruin Kazza. (1473 : Dl. 15,773., 17,368.,
17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 109.) Kassa. (Családnévben, 1478 : 
Múz. T. a.) Castrum  Kazza. (1485 : Dl. 24,853., O. L. Tagányi-hagya- 
ték.) Castrum  K aza. (1489 : Dl. 19,473.) Kazza. (Családnévben,
1493 : Ju sth -lv t.) Cassa. (Családnévben, 1493 : Múz. T . a.) Kazza. 
(Családnévben, 1494 : Justh -lv t.) Castrum  Kazza. (1496 : Dl. 20,315.) 
Kazza. (Családnévben, 1.505 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 30.) 
Castrum  Kazza. (1505 : U. o. P ro t. extraser. I. 32.) Kazza. (Család
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névben, 1505: U. o. P rot. extraser. 1. 33., 1507: Dl. 21,704.) Castrum 
Kazza. (1518 : DL 23,033., 1525 : M aróthy-lvt. N. 27.) —  Az Á rpád
korban Sm aragdus nevű comes b írja, u tána  sokáig királyi vár volt, 
míg aztán  Zsigmond király 1397-ben eladom ányozta Stibor vajdá
nak. Mint várnagyok kerültek ide a Leszkóczyak, akik aztán  innen 
nevezték m agukat és a vár a kezükre kerü lt még ifjabb Stibor éle
tében. S tibor halála u tán  a nádor a királynak ítélte vissza a vára t, 
de továbbra is a Kaszaiak ülnek benne. 1447-ben Ciliéi Ulrik volt a vár 
tulajdonosa, de később ismét a Leszkóczyak kezén tűn ik  fel. Ezeknek 
hűtlensége folytán M átyás király M agyar Balázsnak ad ta  a v ára t 
1462-ben, de az még 1464-ben is a Leszkóczyak kezén volt, amikor 
L udányi Tam ásnét, az egyik Leszkóczy-lányt, bírság címén bevezet
ték  a várba. 1467-ben újból adom ányba k ap ta  M agyar Balázs, aki 
b irtokba ju tv a  m egosztja azt a fiává fogadott vejével, Kinizsi Pállal. 
M indkettőjük m agtalan halála u tán , 1496-ban a Zápolyai-család 
k ap ta  adom ányba a Kinizsi Páltól m ár korábban zálogba v e tt vára t. 
A Leszkóczy-család jogigényéről nem m ondott le, még 1505-ben és 
1525-ben is tiltakozo tt az eladományozás, illetve a Zápolyaiak bir
toklása ellen. 1440-ben a Becsics-család, a Szlavnicai Sándorok őse, 
is innen nevezi m agát, de nem tudni mi címen. >— Tartozékai közül 
1330-ban Egyháza; nádasdot, 1339-ben a prédiális Szlopnát említik. 
Összes tartozékai 1397-ben : a két Váralya, Kasza, Monyorós, máskép 
Nozdrovic, Tunesic, Podhbre, H losa, a két Mosenec, Gergő, Rovne, 
K őkapu, Kopec, K isporuba, Nagyporuba, Szőkefalva, Miszaró, 
M ojtin és Sztrem aréka birtokok. —  1429-ben az elzálogosított Zavada 
b irtokot említik tartozékaként. A várnak M agyar Balázs részére 
első ízben tö rtén t eladom ányozásakor felsorolják összes tartozékait : 
Yiicnó várkastély, Kasza, a két V áralja, Kopec, Rovne, Zavratje, 
Miszaró, Tunesic, Podhora, Hlosa, két Kocskóc, Vilkje, Pruzsina 
vám m al, Sztredina és Szebedrás falvakat. A másodízben tö rtén t 
eladományozás alkalm ával, 1467-ben még teljesebb a tartozékok 
felsorolása, ezek szerint a vár tartozékait alkotják  K asza város, a 
két Podrágy, Tunesic, Podhora, Hlozsa, Alsókocskóc, Felsőkocskóc, 
Nosic, Miloho, H erbortin , M arkuslehota, Alsómostenec, Felsőmos- 
tenec, Pruzsina vám m al, Felsőleszkóc, Alsóleszkóc, Z avratje, Miszaró, 
Mojtin, Kopec, Sztredina, Rovne, F'elsőporuba, Alsóporuba, Szebed
rás, Gyurgyove és Zavadka birtokok. Ezzel a felsorolással az 1473. 
évi beiktatás alkalm ával egyeznek ugyan a tartozékok, azzal az el
téréssel, hogy az 1467-ben felsorolt Z avratje t és Miszárovot nem 
em lítik, ellenben két másik b irtokot sorolnak fel helyette, nevezete
sen P redv ra thát és Omsárt. (H a ugyan Miszarov és Omsár nem 
azonosak.) Nagyobb eltérést m u ta t a tartozékok 1496. évi felsorolása. 
E  szerint Kasza vár ta r to z é k a i: Kasza, Ledec, Podhore, Hlozsa, 
Alsókocskóc, Felsőkocskóc, Nosic, Alsómosenec, Felsőmosenec, 
Podszkál, Pruzsina, Gyurpyove, Zavada,• Nagypodrágy, K ispodrágy, 
Rovne, Kopec, N agyporuba, K isporuba, Tunesic, Paplehota, más
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kép Velchna, Kisleszkó, Nagyleszkó birtokok, valam int Zavratje, 
Mojtin, Sztredina, Szebedrás és Omsár pusztabirtokok. A tartozékok 
részleges felsorolását m egtaláljuk 1518-ban is, de ez m ind m ár ismert 
b irtokokat tartalm az.

Lednice. Comes Mark de Lednyche. (1259 : H. O. VI. 97. 1262 : 
Szulyovszky-lvt, 1372.) Provincia de Lednache. (Csák Máté kora :
O. L. Binnyey-vétel.) Castellanus de Legniche. (1341: Anjoukori-okm t.
IV. 171. Lednice? és trencsénmegyei?) Castrum Lednyche. (1393 : 
Dl. 7748.) Castrum Lednycze. (1408 : Dl. 9369., 1466 : 16,342., Pod
m aniczky-oklvt. I. 59.) Castrum nostrum  (regis) Lednycze. (1471 : 
DI. 17,185., 24,562.) Castrum Lednycz. (1475: Köpcsényi lvt. Lad. 
23. F. 4. N. 34. 35., DL 17,714., 17,715.) Castrum nostrum  (regis) Led
nycz. (1476 : DL 17,752.) Dominium Lednicze. (1479 : DL 18,269.) 
Castrum Lednic. (1479 : Dl. 18,270.) Castrum Lednicz. (1479 : Pod- 
m aniczky-oklvt. 1. 134.) Castrum Lednycze. (1479 : Dl. 18,271.) 
Lednycz. (Családnévben, 1498 : Dl. 17,715., Köpcsényi lv t. Lad. 
23. F. 4. N. 35.) Castrum Lednycze. (1504 : Dl. 24,621, Podm aniczky- 
oklevéltár I. 404., 408., 421., Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 36., 
1)1. 21,262., 21,263., 21,300., Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 
54, 59., Múz. T. a.) Castrum Lednicze. (1506 : Dl. 21,625., Podm a
niczky-oklvt. I. 499.) Castrum  Lednycze. (1507 : Dl. 21,655., Pod
m aniczky-oklvt. I. 512., 1515 : Dl. 22,694., 1525 ^Köpcsényi lvt. Lad. 
23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130., 152 : Dl. 2 4 ,2 7 8 .) \- (ISlső ism ert bir
tokosa 1259— 1269 között Márk volt. Hosszú kifalyi birtoklás u tán  a 
Paksy-család kezére került, amely 1392-ben elzálogosította egy Henk 
nevű csehnek, akitől Zsigmond király engedélyével a Paksyval 
rokon Kapolyai-család visszaválto tta  ugyan, de u tán a  nem sokára 
ismét királyi kézen találjuk . Később Zsigmond király elzálogosí
to t ta  a cseh eredetű Kornici Bielik-családnak. M átyás király hozzá
járulásával azután  a Korom pai Nehéz-család 1475-ben magához vál
to tta . A várnak a huszita-időkbeli birtoklása általában nagyon zava
ros, m ert a Korompai Nehéz-család m ár a M átyás király által adott 
engedély előtt, 1466-ban a vár birtokában volt, am ikor is a v ára t a 
Podm aniczky-családnak továbbad ta  zálogba. 1471-ben M átyás 
király zálogosította el Sczasny Félix és Sebirsowi H nyedy Péter, m in
den valószínűség szerint cseheknek. 1476-ban a Nehéz-család kap 
új adom ányt addigi zálogos b irtokára. Majd m in t zálogbirtokot
II. Ulászló 1504-ben a Podm aniczky-családnak adom ányozta, de 
azok sem 1466. évi zálogjogukat, sem m ostani adom ányukat nem 
tu d ják  érvényesíteni, m ert Nehéz özvegye még ebben az évben 
továbbad ta  zálogba a v á ra t Ráskay Balázs tárnokm esternek. Rás- 
kay t be is vezették a b irtokba, míg a Podm aniczkyak beik tatásának  
ellením ondtak és az özvegy nem volt hajlandó átvenni a zálogössze
get Podm aniczkytól. 1515-ben Ráskay továbbad ta  a v á ra t Sárkány 
A m brus országbírónak, aki 1525-ben királyi adom ánylevelet is szer
ze tt rá. Tartozékai közül 1408-ban Puchó és Sztrezenica falvakat
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említik. 1471-ben felsorolják összes ta r to z é k a ik a t: Lednice és Puchó 
városokat, Nivnice, Lupohláv, Ihrisztye, Mosztiste, Mesztecskó, Doh- 
nyán, Luki, N agyluki, Bezdedó, Sztrezsenic, Horenie, Rovne, Nagy- 
brezina, K isbrezina, Kvassó, Zubáki, Zbore, H osztina, Lisza és 
O krut falvakat, illetve birtokokat. A tartozékok 1475. évi felsorolása 
ném i eltérést m u ta t, ezek szerint a vár ta rto zék a i: Lednice város vám 
m al, Zubáki, Lisza, D ubkovalehota, Luki, Mesztecskó, D ohnván, 
Bezdedó, Ihriszte, Mostiszte, Zbore, K atlina, H osztina, Lupohláv, 
O krut, Nivnice, Puchó vám m al, Sztrezsenice, Horenice, a ké t Brez- 
nice, R ovnye, Kvassó, V iderna, Zarjecs birtokok. 1504. évi ta r to 
zékai : Lednice és Puchó városok, Lupohláv, Nivnice, Sztrezsenic, 
D ohnyán, Mosztiste, Mesztecskó, Luki, Lisza vám hely, Zarjeci, 
Zbore, Horenie, H uorka, Kvassó, Bezdedó, fél K atlina, Breznice, a 
k é t H raboka és Vazka birtokok. A vár tartozékainak  1507. évi fel
sorolása ezzel pontosan egyezik. Némi m ódosulást m u ta t a ta r to 
zékok 1515. évi fe lsoro lása: Lednice és Puchó városok, Zarjeci, 
Zbore, Mosztiste, Luki, D ohnyán, Dubkó, H osztina, Lupohláv, 
Ihriszte, Bezdedó, Nivnice, Kvassó, Kisbreznice, Nagybreznice, 
Horóc, Zubák, V iderna birtokok és K atlina és Rovne pusztabirto
kok. Az előző felsorolásokhoz viszonyítva 1525-ben aránylag csekély 
tartozéko t em lítenek : Lednice és Puchó városokat, Nivnice, Lupoh
láv , H orenie, Kvassó, Sztrezsenic, Dohnán, Mesztecskó és Lisza bir
tokokat.

Leva. Castellanus noster (Csák Mátéé) de Lewa. (1318 : A njoukori- 
okm ánytár I. 487.) Leua. (Arx? 1439 : Fejér : CD. X I. 262.) Castrum  
Leba. (1447 : Tört. Tár. 1896 : 517.) Capitaneus de Leua. (1446 : O. L. 
Bossányi-lvt. A. 206.) Castellani nostri castri Lewa. (1454 : N ádasd
ladányi lvt. I. 19.) Capitaneus in Leua. (1461 : U. o. I. 23.) Castrum 
nostrum  (regis) Lewa. (1470 : U. o. I. 28.) Castrum  Lewa. (1470 : U. o. 
I. 30., 1472: U. o. I. 32., 1472: Podm aniczky-oklvt. I. 101., 103., 
1473 : 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 109., 1485 : 
Dl. 24,853., 1496 : Dl. 20,315., O. L. Tagányi-hagyaték.) Castrum 
nostrum  (Zápolyai) Lewa. (1508: Dl. 25,494.) Castellanus castri 
Lewa. (1519 : Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 12.) — Első fel
tűnése idején Leva v á r Csák M áté kezén volt, m in t a trencsén- 
megyei várak  általában. A lbert király a feleségének. E rzsébetnek 
adom ányozta a kezén lévő vára t. U tána  Ciliéi U lrik kezére kerü lt, 
aki 1447-ben 4000 forin tért elzálogosította Szentmiklósi Pongrácnak 
azzal a kikötéssel, hogy Pongrác tartozik  záros határidőn  belül a 
várat^ lerombolni és soha fel nem építheti. Ennek a kikötésnek 
azonban Szentmiklósi nem te t t  eleget, m ert a későbbi időben is 
m in t v á ra t emlegetik, am ikor a huszitapárti Leszkóczyak ülnek 
benne. M átyás király a Leszkóczyak ellenében 1470-ben M agyar 
Balázsnak adom ányozta, aki 1473-ban m egosztja annak b irto k á t 
vejével, a fiává fogadott Kinizsi Pállal, aki azt a Zápolyai- 
családnak ad ta  zálogba, mely Kinizsi m agtalan  halála u tán  adom ány
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b irtokként megszerezte a v á ra t 1496-ban. — Tartozékai 1447-ben 
Léva város, Belus és P re jta  falvak, am it M átyás király 1472-ben 
Illavka pusztabirtokkal, a lévai vám m al és fojtságokkal bővít. Mint 
új tartozék  tűn ik  1473-ban Podvázs birtok , amely, még az 1496. évi 
felsorolásban is szerepel a többi tartozékokkal együtt. Ma Illává, 
Trencséntől ék.-re a Vág m ellett.

Lietava. Provincia de Lytw a. (Csák Máté kora : O. L. Binnyey- 
vétel.) Litwa. (1318 : Fejér : CD. VIII. 2. 180.) Castrum  Lethawa. 
(1321 : U. o. CD. X. 8. 173.) Castrum  Lytua. (1321 : B alassa-lvt.) 
Castrum  nostrum  (regis) Lytwa. (1384 : Fejér : CD. X I. 528.) Castrum  
Lytw a. (1384 : U. o. XI. 533.) Castfum  Letauia. (1392 : Szulyovszlcy- 
levéltár.) Castrum  Lyetwa. (1392: Dl. 7786.) Castrum L ythua. (1393 :
7848., 8078.) Castrum  Lietaw a. (1397 : Eszterházy-hitb. lv t. Rep. 27. 
F. A. N. 1.) Castrum  Letawa. (1397 : Fejérpataky-hagyaték.) Castrum  
Letauie. (1397: Turócszentm ártoni nem zeti múzeum.) Castrum  
Lethaw a. (1439 : Múz. T. a. 1453.) Castrum  nostrum  (regis) Lethawa. 
(1474: Múz. T. a., 1476 : T e lek i: A H unyadiak kora. XI. 513., 516., 
N yitra i k p t. N. 492., Dl. 17,605., 1476 : Múz. T. a., T elek i: A H unya
diak kora. XI. 558.) Castrum Lethowa. (1484 : Dl. 19,929., Podm a
niczky-oklvt. I. 178—180., O. L. Tagányi-hagyaték.) Castrum  Le
thaw a. (1496 : Dl. 20,315.) Castrum  Lietava. (1504 : Eszterházy-hitb. 
lev é ltáh 'R ep . 28. F. A. N. 87 et. D. más.) Castrum Lietaua. (1510 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 580.) — A XIV. század elején a Balassa- 
család őseinek kezén volt és egyideig Csák Máté b írta . A század végén 
m ár királyi v ár és m int ilyen a sztrecséni com itatus alá ta r to zo tt, 
Zsigmond király  azonban 1393-ban a K apolyai-családnak, m ajd  
1397-ben Szandszilvogiusnak ad ta , aki a vára t, mely közben pusz
tu ln i kezdett, ú jraép ítte tte , am iért a király a zsolnai harm incad
ból kárpóto lta . U tána 1407 körül az Ilsvai-család b írta . További 
sorsáról nem tudunk , csak m ikor M átyás király m in t királyi v á ra t 
eladom ányozta 1474-ben Kinizsi Pálnak, aki később a Zápolyai- 
családnak zálogosította el, mely 1496-ban királyi adom ányt szerzett 
rá. Az 1504. évi adatunk  szerint a H atnai-család és á lta la  a Szunyogh- 
család is b írta  volna, ennek azonban a Zápolyai-család birtoklása 
ellentm ond, különben is az oklevél csak 18. századi m ásolatból isme
retes. —■ Tartozékai 1393-ban L ietava, Szvinna, N ovalehotája, 
Babkó, Podhora, Brezani, K rasznahorka, B iterfalva, Ovcharszkó, 
Kiszavoda, Strasó, Lalinek, D ivina, K isdivina, Báni, Tarnó, Vinyó 
és Lucska, valam int az egykor a rajeci várhoz tartozó  N agysujá és- 
G yörklehotája. 1397-ben tartozékául em lítik még Podhora b irtokot. 
K rasznahorkát (de csak részben) 1439-ben eladom ányozza a vár
kap itány . 1474. évi ta r to z é k a i: L ietava, Szvinna, Sztranszka, 
Konszka, Gyurcsina, Frivald, Suja, Jeszenova, Zbinyó, K iscserna, 
Babkó, Podhora, Brezani, Rajec, Léhotka, Sztrasó, Hlum ec, Báni, 
Lucska, Kisbeszterce, Visnyó, Tarnova, Zavatka, D ivina, B itarova, 
K rasznahorka és a (Kiszüca)újhelyi félvám. A Zápolyaiak beik tatása-
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kor, 1496-ban a következő tartozékait sorolják fel : L ietava, Ra-jec, 
Suja, Frivald, Gyurcsina, Konszka, Sztranszka, Jeszenov, Zbinyó, 
Cserna, Lucska, Visnyó, Tarnó, Bicsice, Báni, Hlumec, Sztrásó, 
B iterfalva, Brezani, Podhorje, Babkó, Szvinna, Lehotka és Teplica 
birtokokat. •

Mocsáritok. Villa sub castro M acharnu ' (1295 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. N. 1., Á U O : X II. 555. 1294. év alatt.'* — Szerémi és Ernyey 
(A M ajthényiak és a Felvidék. 59.) Ugróc várával azonosítják, ami 
lehetetlen, m ert m agában az oklevélben éppen Ugróc. vár tartozé
kainak a felsorolása foglaltatik. A vár egyike lehet a Bebrava völgye 
megszállása korában használt váraknak, melyek később az egy Ugró- 
cot kivéve, valam ennyien elpusztultak. L. még a Bevezetést.) A vár 
fekvését hiányos adataink  m ellett m eghatározni nem tudjuk , az 
kétségtelen, hogy a báni medencében feküdt, a Bebrava vagy mellék
vizeinek a mentén.

Oroszlánkő. Provincia de Oruslanku. (Csák Máté kora : O. L. 
Binnyey-vétel.) astellanus de Orozlankw. (1348 : Szulyovszky-lvt.) 
Castrum  Orozlankw. (1388 : U. o., 1396 : Dl. 8158., 1406 : Wenzel : 
S tibor vajda. 139. 1.) Castellanus castri Orozlankew. (1407 : Múz. 
T. a.) Castellanus in Orozlankw. (1407 : N yitrai kpt. m agánlevéltára. 
F. X. relig. I.) Castellanus de Orozlanky. (1417 : Szulyovszky-lvt.) 
Castrum  Orozlankw. (1429 : Dl. 12,15 ., 1432 : Múz. T. a.) Castrum 
Orozlankew. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43. Fejér : CD. 
X I., 262., Bécsi áll. levéltár.) Castrum Lebenstain. (1447 : Tört. 
Tár. 1896. 517.) Castrum Orozlankw. (1461 : Dl. 15,612.) Castrum 
Orozlankew. (1462 : Dl. 15,701., 1467 : Dl. 16,484.) Castrum
Orozlankewy. (1470 : Dl. 983., Nyitrai kpt. N. 787., 1471 : Dl. 
17,130.) Castrum Orozlankew. (1472 : Dl. 17,287., 1474 : Dl. 17,533.,
1475 : Dl. 983., 25,241., N yitrai káp talan  N. 378.) Orozlankew. 
(Családnévben, 1478 : Akadémia kézirattára.) Castrum Orozlankew. 
(1478: Múz. T. a.) Orozlankew. (Családnévben, 1480: Dl. 18,428.,
18.405., 18,399.) Orozlanke. (Családnévben, 1481 : Múz. T. a.)
Castrum  Orozlankew. (1482 : Dl. 18,643.) Orozlankew. (Család
névben, 1484: N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 12. 15., 1484 : 1)1.
18.920., 26,027.) Castrum Orozlankew. (1484 : Dl. 18,867.) Wirssatecz.
(Családnévben, 1485 : Dl. 19,057.) Orozlankew. (Családnévben,
1487 : Múz. T. a.) Orozlankee. (1490 : Teleki-család zabláti levél
tá ra , Dl. 19,695.) Wrssatecz. (Családnévben, 1491 : Dl. 19,755.) 
Orozlankw. (Családnévben, 1494 : Dl. 20,214.) Orozlankew. (Család
névben, 1495 : Dl. 20,329., 1496 : Dl. 20,441., A kadém ia kézirat
tára.) Orozlankw. (Családnévben, 149Ö : N yitrai kpt. 0. 13.) Castrum 
Orozlankew. (1496 : Múz. T. a. 1519.) Orozlankew. (Családnévben,
1498 : Dl. 24,997.) Castrum  Orozlankew. (1498 : Dl. 20,687.) 
Orozlankew. (Családnévben, 1499 : Múz. T. a., 1500 : Garam szent
benedeki kvt. F. 4. N. 32., Dl. 20,913., Simonyi-lvt. 247. sz.) Castrum 
Orozlankew. (150.1 : Múz. T. a.) Orosslankew. (Családnévben, 1503 :
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Múz. T. a.) Orozlankew. (Családnévben, 1504 : Teleki-család zabláti 
levéltára.) Castrum Orozlankew. (1505: N yitrai kp t. Prot. extraser. 
I. 38.) Orozlankew. (Családnévben, 1508 : U. o. f. 38—39.) Castrum 
Orozlankew. (1509 : Múz. T. a.) Orozlankew. (Családnévben, 1509 : 
Múz. T. a., 1510 : Szulyovszky-lvt., 1511 : U. o., 1513 : Dl. 22,460., 
1514 : Garamszentbenedeki kv t. F. 19. N. 61., 1515 : Akadém ia kéz
ira ttá ra , Dl. 22,684., 22,645.) Oroslankew. (Családnévben, 1516: 
Garamszentbenedekei kvt. F. 2.1. N. 48., F. 94. N. 34.) Orozlankew. 
(Családnévben, 1516: Turóci kvt. P rot. vet. f. 23., 1517 : Múz. T. a.) 
Castrum  Orozlankew. (1517 : Múz. T. a., 1518 : Dl. 230,101.) Oroz
lankew. (1519 : Dl. 23,293., Szulyovszky-lvt.) Castrum Orozlankew. 
(1519 : Múz. T. a.) W ersatheczky. (Családnév, 1519: Szulyovszky-lvt.,
1520 : Dl. 23,331., 1522 : Dl. 23,650.) - r  Á v ára t 1396-ban Zsigmond 
Stibor vajdának  adta, de 1407-ben Garai Miklós nádor kezén ta lá l
juk , m ajd később Borbála királynő a birtokosa, aki elzálogosítja 
Szentmiklósi Pongrácnak. Albert király 1439-ben feleségének, Erzsé
betnek adja, m ajd ezután Ciliéi Ulrik bírja, u táná  Libák M átyás 
kapja zálogba H unyadi Jánostól, am it M átyás király is m egerősített 
1462-ben ; ekkor azonban m ár a Szlopna-i, vagy későbbi nevén 
Oroszlánkövy-család ül birtokban, hogy milyen címen, nem tudjuk, 
és hiába foglalta el a v ára t Libák, mégis az Oroszlánkövy-család 
m aradt állandó birtokba és a kölcsönös örökösödési szerződés értel
mében befogadja a Zamaróczy-családot i s . —  Tartozékai 1439-ben : 
K rivoklát, Vereskő, Bohunic, Pruszka, Vicsap, Tuhinye, Mikusóc, 
Podrágy, melyek 1470-ben a következőkép bővülnek : Pruszka, 
Bohunic, Vicsap, Tuhinye, Kismikusóc, Nagymikusóc, Vereskő, 
K rivoklát, Podrágy és Tepla. A H unyadi László által a H aluppa- 
családnak ado tt Bohunic,» Pruszka és Tuhinye (rész)birtokokat is 
visszacsatolja Mátyás, illetve a Szlopnai-családnak adja. A ta rtozé
kok között 1475-ben csak Bohunic, Pruszka, Vicsap, Tuhinye, két 
Mikusóc, Vereskő, K rivoklát és Váralya birtokokat sorolják fel. 
Teljesebb a tartozékok felsorolása 1484-ben, amikor Tepla, Podrágy, 
K rivoklát, Cservenikamen, Nagymikusóc, Kismikusóc, Vicsap, 
Szlopna, Nagyhoholna, Szucsinafalva, Leszkóc, Pruszka, Tuhinya, 
egész és Bohunic félbirtokot szám ították  a várhoz. 1519-ben m ár 
Szlopna, Dulo, (Duló)újfalu, Vereskő, Mikusóc, Tuhinye, Vicsap, 
Bohunic, Pruszka, K rivoklát, Chocholna, Leszkóc, Szucsinafalva, 
Zam árd, Viszolaj, Klobusic, Drietorna, Zablát, H rabenka, Veszka ősi 
és Tepla zálogbirtokok voltak a Szlopnai-család kezén. — Az orosz
lánkői várnak szintén voltak nemes prédiálisai Bohunicon (1501) és 
Mikusócon (1508).

' Óvár. Castrum  Owar. (1384: Fejér: CD. X I. 533., 1405: U. o. 
XI. 535.) Castrum Owaar. (1429: Dl. 12,156.) Castrum regis Owar. 
(1430: Akadémia kézirattára.) Castrum  Owar. (1439: F e jé r: CD. 
XI. 262., Teleki : A H unyadiakkora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Castrum 
Starigrad. (1442 : Dl. 13,694., Tört. Tár. 1896. 517.) Castrum Owar.
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(1443 : Letopis. XI. 2. 74., 1446 : Múz. T. a., 1447 : Letopis. XI. 2.
75., 1453 : U. o. X I. 2. 75., 1454 : U. o. XI. 2. 76., 1458 : Tört. T á r. 
1896 : 518., 1469 : Ju sth -lv t., 1471 : Tört. Tár. 1896. 522., 1474 : U. o_
1896. 822., 1475 : U. o. 1896. 523., 1483 : U. o. 528., 1484 : Garam
szentbenedeki kv t. F. 63. N. 34.) De veteri castro. (Családnévben,.
1491 : Justh -lv t.) Ovár. (1494 : Tört. Tár. 1896. 514.) Castrum  Owar. 
1507 : Garam szentbenedeki kvt. F. 65. N. 15., Tört. Tár. 1897. 522.)- 
Owar. (Családnévben, 1508 : Múz. T. a.) Castrum  Owaar. (1511 : 
Balassa-lvt.) Castrum  Owar. (1518 : Turóci kv t. Prot. vet. I. 37.,. 
Garam szentbenedeki kvt. F. 59. N. 6.) Ővár vár. (1520 : Tört. Tár.
1897. 686., 1525 : U. o. 1897. 689.) — A korábbi időben szintén a  
sztrecséni com itatushoz, a sztrecséni várkapitány  alá ta rto zo tt, a
XV. század elején Borbála királynő kezén volt, m ajd A lbert király a 
feleségének, E rzsébetnek adom ányozta. Ulászló király előbb a cseh 
Csapek Jánosnak, m ajd Szentmiklósi Pongrácnak zálogosította el. 
A Necpáli-család is b írta  egyideig, u tána  ism ét a Szentmiklósi Pong- 
rácz- és leányági leszárm azottja, a M ajthényi-család bírja. >—- T arto 
zékai 1439-ben Vapenalucska, K otrosinalucska, K rasznyan, Sztrása,. 
Cizina, Zasztranye és Hlum ec birtokok. E ttő l lényegesen elütnek a 
vár 1469. évi tartozékai, m ert ekkor Varin, két Lucska, Gbelan, 
Teplicska és K rasznyán birtokok tartoz tak  a várhoz. 1511. évi ta r 
tozékai nagyjából egyeznek az 1439. évivel, most Varin várost, 
Lucska, K rasznyán, Sztrásó, Liszica, Szneznica és K otrosinalucska 
birtokokat szám íto tták  a várhoz. Az 1520. évi felsorojás teljesen 
egyezik ezzel, sőt még Zasztranya birtokkal bővül is. -  ‘Ővár romjai 
Zsolnától ék.-r,e a Vág kanyarulatánál, közel a turóci határhoz még. 
ma is láthatók

Pcpard. Castrum Pepard. (1269 : M otesiczky-lvt. 1521.) Ennek az 
eddig ismeretlen várnak em lékét fenntartó  oklevél csak a X V III. 
századi m ásolatban m arad t ránk, így nem tudjuk , hogy nem elírás
sal van-e dolgunk és helyes alakban bírjuk-e a v ár nevét. —- Fekvését 
a Szoblahó területére eső ké t ekényi Visnyó nevű föld határlevele 
m egadja, mely szerint Szoblahó és M ittic között feküdt.

Itajéc. Castellanus de Raycz. (1358 : F e jé r : CD. XI. 516.) 
Castrum nostrum  (regis) Raycz. (1393 : Dl. 7786.) Castrum  nostrum  
(regis) Rayecz. (1393: DI. 7098., 7848., 1395: DI. 8078.)[t—1̂Birto
kosa a király, m ajd Zsigmond elzálogosítja, egy év m úlva pedig elado
mányozza a Kapolyai-családnak, de ezután többé nem emlegetik a 
várat. —  T artozékaiként em lítik 1393-ban Suját és G yörklehotáját. 
Zsolnától dny.-ra, valószínűleg a hasonló nevű város területén feküdt.

Roháos. Castellum seu fortalicium Rohach. (1470 : Szulyovszky- 
levéltár.) —- A Szulyói-család birtoka, valószínűleg a huszita korszak
ban keletkezett, m ert ekkor engedélyt ad a király a Szulyói-családnak 
arra, hogy tornyokkal és árkokkal megerősítsék a várkastély t^ —  
A szulyói várkastéllyal azonos.

Sztrecsén. Provincia de Strechun. (Csák Máté k o ra : O. L. Binnyey-
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■vétel.) Castellanus de Strychen. (1358 : F e jé r : CD. X I. 56.) Comi
ta tu s  castri Strechyn. (1384 : U. o. X I. 533.) Castrum  Streczenew. 
<1397 : Esterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F . A. N. 1.) Castrum Strechen. 
<1405 : Fejér : CD. X I. 535.) Castrum  Ztrechen. (Esterházy-hitb. lvt. 
Rep. 28. F. C. N. 171., 1429 : Dl. 12,516., 1430 : A kadém ia kézirat
tára .) Castrum  Streczan. (1438 : 36,676.) Castrum  Strechen. (1439 : 
Fejér : CD. X I. 262., Teleki : A H unyadiak kora, X. 43., Bécsi áll. 
levéltár, 1442 : Dl. 13,694., T ört. Tár. 1896. 517., 1443 : Letopis. 
X I. 2. 74., 1446 : Múz. T. a.) Castrum  Streczen. (1454 : Tört. Tár. 
1896. 518.) Castrum Streczen. (1456 : Justh -lv t. 1457 : Tört. Tár.
1896. 518., N yitrai kpt. N. 9.), Castrum Strechen. (1457 : Letopis.
X I. 2. 74.) Gastrum Streczen. 1482 : Dl. 37,658. (1483 : Dl. 18,846.),' 
C astellanus castrorum  nostrorum  (Kinizsi Pálé) Lethowa ac Strechen. 
(1484 : Podm aniczky-oklvt. I. 179.) Strecsény vár. (1496 : Tört. Tár.
1897. 517.) Castrum  Streczen. (1496 : Letopis. XI. 2. 65.) Castrum 
Strechen. (1496 : U. o. XI. 2. 82.) Castellanus castri Strechen. (1500 : 
Dl. 20,768.) Castellanus de Zthrechen. (1500 : Podm aniczky-oklvt.
I. 361.) Castrum  Strechen. (1503 : Letopis. XI. 2. 82.) Castrum 
nostrum  (regis) Strechen. (1508 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 8. 15., Podm aniczky-oklvt. I. 559.) Castrum nostrum  (regis) 
Streczen. (1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 565.) Castellanus castri 
Streczen. (1508 : Szunyogh-lvt.) Castellanus de Sthrechen. (1508 : 
Múz. T. a.) Castellanus de Streczen. (1515 : Múz. T. a., 1516 : Turóci 
kv t. Prot. vet. f. 23.) Castellanus de Strechen. (1518 : Garam
szentbenedeki kv t. F. 59. N. 6.) Castrum Ztrechen. (1519 : U. o. F. 59. 
N. 12.) Castellanus de Ztrechen. (1520 : Dl. 23,334.) Castrum  Stre
chen. (1520 : Letopis. X. 2. 83.) Castrum  Strychen. (1520 : E ste r
házy-hitb. lv t. Rep. 28. F. A. N. 15., Dl. 23,372.) Castrum Strechen. 
<1523 : Letopis. XI. ,2. 83.) Castrum Ztrechen. (1523 : M ajthényi- 
levéltár.) A XIV. század vége felé, am ikor a Szeri Pósafiak paran
csolnak benne, nemcsak a v ár ta rtozékait, hanem  a környékbeli 
v á r a k a t : L ietavát, Zsolnát, Ó várt és B udetin t is m agában foglalta 
és önálló m egyét alkotott. Kwélyi v á r m arad t a század végéig, ami
kor Zsigmond király eladom ányozta Szandszilvogiusnak. Később 
B orbála királynő kezén van, m ajd  Erzsébet királynő k ap ja  ado
m ányba. Azután Sztrecsénnél is megkezdődik a trencsénmegyei 
várak  közös sorsa, melynek következtében a vár egym ásután cserél
geti gazdáját. Ulászló először Csapek Jánbsnak, m ajd  Szentmiklósi 
Pongrácnak ad ta  zálogba és utóbbi ki is v á lto tta  Csapektől. 1482-ben 
T renka Jánosnál van zálogban, am ikor M átyás király Korvin János
nak adom ányozta. Ez be sem ü lt a b irtokba, am ikor M átyás király 
eladom ányozta Kinizsi Pálnak, akinek halála u tán  felesége, Magyar 
Benigna és második férje, Kamicsáci H orváth  Márk és annak te s t
vérei, m ajd Benigna harm adik  férje, Vázsonyi K ereky Gergely bír
ták . A Podm aniczky-család is adom ányt kapo tt a vá rra  1508-ban, 
azonban jogát nem tu d ta  érvényesíteni, éppen úgy, m int a Szent-
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miklósi Pongrácz-, M ajthényi- és Neczpáli-családok sem korábbi 
igényeiket. —- Tartozékául említik 1397-ben Zsolnát a régi vár
hellyel, Trídvori falu t 1438-ban Albert király eladom ányozta. 1439-ben 
összes tartozékait felsorolják, nevezetesen Varin, Zsolna városokat, 
Oskerdinalehota, Sztrecsén, Gerovalucska, Nedece, Szveznica, Tep- 
licska, Gbc'lény, Sztranya, Illővé, Roszina, Felfalu, Túr, H árom udvar, 
Porubka birtokokat. 1456-ban tartozékául em lítik Sztranszka és 
Konszka b irtokokat. 1483. évi ta r to z é k a i: Sztrecsén, Lucska, Sztra- 
nyava, Túr, Polusi, Porubka, Illővé, Roszina, Teplicska, Oszkerda, 
Gbelány, Béla, Nedece, Tizsina és Mojsfalva birtokok. A tartozé
koknak még teljesebb felsorolását kapjuk 1508-ban, amikor Sztre
csén, Teplicska, Gbelány, Lucska, Roszina, Sztranyava, Tizsina, 
Illővé, Túr, Porubka, Polusi, Mojslucska, Oszkerda, Zavodi, K rasz- 
nyán birtokok és Zsolna város ta rtoz tak  a várhoz. A tartozékok
1520. évi felsorolása pontosan megegyezik az 1508. évivel. —• 1518-ban 
egy hatalm askodással kapcsolatban a következők szerepelnek a vár
beli népek közül : Assekla György, Répa Jakab , Kygo István, Mor- 
way Simon, Maczko Máté, Rwczpa Jak ab , Haway Miklós, Pál deák, 
Sebehon Tam ás, Bubla Jak ab , M árton vámos, Hwza Fábián, Mwkha 
János, János bíró, Kyoy Vencel, H alam ya fia János, Basnyak Im re, 
Mathlek János, Magyar A ntal, R aychyw  M átyás, Pruw oznyk György, 
Sebyk M átyás és István, Syssotha János, W arga László és György, 
K bw r János és Balázs, N ohay M átyás, Syssotka György, W ydra 
András és György, Dragwle Mátyás, Mihály pék, fiai Jak ab  és Miklós, 
W ydra veje M árton. Egy másik hatalm askodással kapcsolatban 
1519-ben R epka Jak ab , Kygyo István , M orawytha Simon, Rwczka 
Jakab , Kewes, Maczkó Máté, H aw ay Miklós, Deák Pál, Felehon 
Tam ás, H roza Fábián, Bosnyak Imre, Magyar A ntal, Pekar György,. 
Wargowycz László. Nohay Máté és Balázs, Sysotha György, W ydra 
György, Dragwla M átyás és Sebyk Máté várnépek és várkatonák  
nevei fordulnak plő.

Szuesa. Terra Suchan. (1208 : HO. VII. 5., Dl. 54— 55.) Terra 
Zudchan in term inis Berem. (1244 : Fejér : CD. IV. 1. 343., Jeszenák- 
levéltár. 1390.) Castellanus de Znchan. (1318 : Fejér : CD. VIII. 2. 
169.) Castrum  Sudcze. (1393: Akadém ia kézirattára.) Castrum 
Suchan. (1393 : Dl. 7892.) Castrum  Zucha. (1429 : Dl. 12,156.) Castrum 
Sudcza. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) 
Castrum  Sutsch. (1147 : Tört. Tár. 1896. 517.) Castellanus de Sutze. 
(1473 : Dl. 17,477.) Castrum  Suchie. (1474 : Múz. T. a., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 116.) Castellanus de Sucze. (1474 : Dl, 17,627.) Castella
nus de Swcza. (1475 : N yitrai kpt. N. 378., Dl. 983.) Castellanus 
de Swcza. (1475 : N yitrai kpt. N. 378., Dl. 983.) Castellanus de 
Zwcha. (1478 : Múz. T. a.) Castrum  Sutza. Sutze. (1478 : U. o.) Castel
lanus de Zucha. (1488 : N yltrai-kpt. N. 4 5 8 .^  B irtokosa a király, 
de Zsigmond elzálogosította Stibor vajdának, A lbert király pedig 
a feleségének. Erzsébetnek ad ta , u tána  Ciliéi bírja, később pedig egy
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Dum bágy nevű, valószínűleg cseh embernek a kezén találjuk . — 
T artozékai 1439-ben Nemsova, Pusztaszucsa, Nagyszucsa, H raboka, 
Szernye, Kolecsin és V áralya birtokok. —- Ma m ár romjai sincsenek, 
úgyhogy pontos fekvését m eghatározni nem tudjuk , valószínű, hogy 
Alsó- és Felsőszucsa közötti valam elyik m agaslaton em elkedett a vár. 

Szulyó 1. Rohács.
Trencsén. Villa Trensciniensis. (1113 : Fjejérpataky L. : K álm án 

király oklevelei 59.> Castrum Trusun. (A nortym usnál: Szentpétery : 
Scriptores Rerum  ÍFungaricarum. I. 79.) Castrum de Trenchin, 
comes de Trenchin. (1193 : Balassa-lvt. más.) Castrum Trinciniensis, 
de Trincin. (1208 : HO. VII. 4. Dl. 54—55.) Castrum Trenciniensis. 
(1212 : Fejér : CD. III. 1. 124., Pesthy -O rtvay : Oklevelek Temes 
vármegye történetéhez. I. 1., Dl. 64.) Iöbagiones castri de Trencyw. 
(1232 : HO. VII. 21.) Castrum  Trynchyn. (1234 : Fejér : CD. III. 2.
402., Századok. 1906. 626.) Castrum  de Trinchyn. (1238 : F e jé r : 
CD. IV. 1. 132.) Iobagiones castri de Trinchin. (1241 : HO. VI. 39.) 
Jobagio castri Trinchiniensis. (1242 : Hazai-oklvt. 9.) Castrum  
Trenchen. (1243 : ÁUO. VII. 135.) Castrum Trinchiniense. (1245 : 
U. o. VII. 199.) Jobagio castri Trinchiniensis. (1247 : U. o. VII. 228.) 
Castrum  Trinchiniense. (1247 : U. o. VII. 134.) Castrum  Trinchiniense. 
(1250: Fejér -: CD. IV. 2. 65.) Castrum  de Trinchen. (1254: ÁUO.
II. 246.) Jobagiones castri Trinchiniensis. (1259 : HO. VI. 97.) Castrum  
nostrum  (regis) Trinchiniensis. (1260 : ÁUO. II. 319.) T erra castri 
nostri (regis) Trinchiniensis. (1266 : U. o. III. 135.) Castrum nostrum  
(regis) Trinchiniense. (1270 : HO. VI. 175.) Castrum Trinchiniense. 
(1271 : ÁUO. III. 256., Múz. T. a.) Jobagiones castri Trinchiniensis. 
(1276 : 110. VI. 214.) Castrum de Trinchinio. (1276 : ÁUO. IV. 75.) 
Castellanus de Trenchinio. (1296 : U. o. X II. 582.) Castrum  de T ryn- 
chinio. (1302 : Fejér : CD. VIII. 1. 89.) Castrum Trinchiniense. (1323 :
0 . L. Post adv. I1’. 26. N. 27.) Castrum Terenchen. (1323 : Zichy- 
okm ánytár. I. 219.) Castrum nostrum  (regis) Trenchen. (1324 : U. o.
1. 258.) Castrum  sue excellentie regie Trinchynium . (1325 : U. o.
III. 216.) Castrum  nostrum  (regis) Trinchiniense. (1327 : Köpcsényi 
levéltár. Lad. 2. F. 1. N. 1.) Castrum  Trinchiniense. (1327 : H azai- 
oklevéltár. I. 199.) Castrum  Trinciniense. (1333 : Anjoukori-okm t.
III. 2.) Castrum  Trinchiniense. (1338 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) 
Castellanus Trinchiniensis. (1341 : Akadémia kézira ttára  : Bossányi- 
levéltár.) Castrum Trinchiniensis. (1349 : Fejér : CD. XI. 550.) Villa 
castri Trenchiniensis. (1355 : Múz. T. a.) Castellanus de Trenchen. 
(1377 : K apy-lvt. L. F. VI. N. 1.) Castrum  Trenchin. (1382 : Aka
démia kézirattára.) Castrum  Trinchin. (1886: HO. VII. 420., Dl. 
7183.) Castellani de Trenchen. (1388. Szulyovszky-lvt.) Castrum  
nostrum  (regis) Trinchiniensis. (1390: Nádasdladánvi lvt. I. 11.) 
Castrum  Trinchiniense. (1406: W enzel: Stibor vajda. 139. I.) Castel
lani nostri (regis) Trenchinienses. (1409 : U. o. I. 14.) Burgravius 
Trenchiniensis. (1410: DI. 9677.) Castellanus Trinchiniensis. (1129 :
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O. L. Bossányi-lvt. N. 62.) Castrum  Trinchen. (1429 : Dl. 12,156.) 
Castellani nostri Trinchinienses. (1434: F e jé r : CD. X . 7. 561.) 
C astrum  Trenchinense. (1435 : U. o. X. 7. 620.) Capitaneus castri 
nostri (regis) Trinchiniensis. (1436: Justh-Iv t. 1472.) Castrum T rin
chen. (1438 : Szunyogh-lvt. más,) Arcem (?) Trenchin. (1439 : Fejér : 
CD. X I. 262.) Castrum  Trynchyn. (1439 : T e lek i: A H unyadiak kora.
X. 43., Bécsi-áll. lv t.) Castrum  T rentsth . (1447 : Tört. Tár. 1896. 517.) 
C astrum  Trenchiniense. (1454 : Dl. 14,839., 1457 : Múz. T. a.) Capi
taneus castri Trynchyniensis. (1473 : Múz. T. a.) Castellanus castri 
Trinchiniensis. (1475: U. o.) Castrum Trenchiniensis. (1476: Dl.
19,729., 25,243.) Castrum  Trenchiniensis. (1477 : Dl. 17,981., 17,982.) 
Vicecastellanus castri Trinchiniensis. (1478 : Akadém ia kézirattára., 
N yitra i kpt. N. C. 216.) Castellanus de Trenchin, (1484 : N yitrai kpt. 
P rot. extraser. I. 13., 1484 : Teleki-család zabláti levéltára.) Castrum 
nostrum  (regis) Trinchen. (1490 : Dl. 19,691.) Castrum  Trenchinien
sis.. (1493 : Dl. 19,967., 19,969.) Castellanus castri Trenchiniensis. 
(1497 : Múz. T. a.) Castrum  Trynchen. (1497 : Garam szentbenedeki 
kv t. F. 16. N. 20.) Castellani de Trenchin. (1500: U. o. F. 128. 
N. 22.) Capitaneus Trinchiniensis. (1504 : Köpcsényi lvt. Lad. 23. 
F. 20. N. 9.) Castellanus castri Trinchiniensis. (1520: N yitrai kpt. 
P ro t. extraser. II. f. 23.) Castellanus Thrinchiniensis. (1523 : M ajt- 
hényi-lvt. C. 5.) Provisor curie castri Trynchiniensis. (1523 : Lev. 
Közi. 1937. 239.) —  Mint királyi v ára t Csák Máté adom ányba kap ja  
1302-ben, de halála u tán  ism ét a király kezére kerül. 1375-ben Bebek 
György kap ja  tisztségbe, m ajd  Borbála, később Erzsébet királynék 
kap ják  adom ányba. A lbert király Ciliéi U lrichnak elzálogosította, 
ak itő l H unyadi János v á lto tta  ki, de nem sokára ism ét zálogban van 
Hági Ferenc trencséni főispánnál. A zálogjogot M átyás király á t
ruház ta  a Zápolyai-családra, amely 1477-ben magához v á lto tta  és 
1493-ban adom ányt szerzett rá. —  A trencséni v ár a várispánság 
korában m agában foglalta az egész várm egye terü le té t. A  v áru rada
lom területe azonban a várnépek egyes elemeinek felemelkedésével 
és eladományozások következtében m ind szűkebh terü letre  szorult. 
M int várb irtokot (mely azonban nem sokára kivált) vagy eladom á
nyozott várföldet em lítik a X III— XIV. század folyam án Rozvágy 
(1212), Viszocsánv (1232),. Ozor, Vetiszló (1234), Geszte (1238), 
Zam árd (1241), Vicsap (1247), Jeszeszin, Biccse és Hvoznica (1254), 
Dúló és Vicsap (1259), Orlóc (1260), K ubra (1265), G arna és Liszkó 
(1271), Helvény, D ubnica (1276), Nagyhelvény (1323), Dobrasó 
(1338), Sztrece (1349), Szuha, Dobrasó és Bobot (1355) falvakat. 
1438-ban az elpusztult, illetve lerom bolt budetini várkastély  összes 
tartozékait a trencséni várhoz szám ították. A trencséni vár összes 
tartozékait az E rzsébet királynénak 1439-ben tö rté n t odaadom ányo- 
zásakor sorolják fel első ízben ; ekkor a trencséni várhoz ta rto z tak  
Trencsén és Léva városok, Felsődrietom a, B ibári, Orechove, Zlatóc, 
Zahunye, B arátlehota, Biróc, P re jta , Rozvágy, Dubnica, Belus, Nagy-
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helvény, N agysztankóc, N agykubra, Szelec, K iskubra, Teplic, Túrna, 
Szoblahó, Krszcic, Zavada, Bobotlehota, Dubodjel, Szvinna, H or
nyán , Bobot, Jasz trab , Felsőradna, A lsóradna és H atnacenci birto
kok. A tartozékok száma egyre fogyott, m ert a közben teljesen ki
a lak u lt lévai uradalom  is magához csatolt egyes trencséni ta rtozé
kokat. 1493-ban m ár csak Trencsén város, Dubodjel, B arátlehota, 
T ú rn a , N agysztankóc, Szelec, Rozvágy, Nagykubra, K iskubra, Tep
lic,’ Dubnica, Zavada, R ibári, Szoblahó, Biróc egész és Drietoma, 
K isradna, Szvinna, Kohnác, Helvény, Pecsenyéd, Cimena, Bobot, 
B obotlehota, H ornyán, Orehó és Zlatóc részbirtokok ta rtoz tak  a 
várhoz. —  1476-ban a várbeli Szűz M ária-egyházat és annak Szent
három ság-kápolnáját említik.

Ugróé vár, Castrum  Vgrog. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., 
ÁUO. X II. 555. Hibásan 1294. év a la tt.)  Castrum  Vgroch. (1297 : Dl.
1466., ÁUO. X II. 639.) Castrum  Vrgroyg. (1297 : Dl. 1469., ÁUO.
X II. 640.) Castrum  Vgrogh. (1344 : Dl. 1466.) Castellanus de Wgrowg. 
(1352 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 2., W enzel: Stibor vajda 187. I.) Terra 
castri Vgroug. (1355 : Múz. T. a.) Castrum W grogh. (1389 : Med
nyánszky-lvt. 1391., 1391 : U. o., Wenzel : Stibor vajda 55. 1.) — 
Castrum  Ygrugh. (1391 : U. o.) Wgroch. (Családnévben, 1398 : Aka
dém ia k ézira ttára  : Bossányi-lvt. N. 352.) Castrum Wgcod. (1398 : 
W enze l: Stibor vajda. 103. 1.) Castrum  Vgrocz. (1410 : B udnay-lvt.
II. 44.) Castrum  Vgrod. (1419 : Dl. 10,840., Zay-lvt. L itt. L. F. 1. 
N. 1.) Castrum  Vgrocz. (1428 : Múz. T. a.) Castrum nostrum  (Stiboré) 
Vgrowg. (1429 : W enzel: Stibor vajda 188. 1.) Vgrod. (Családnévben,
1440 : Dl. 13,259.) Vhurocz. (1446 : O. L. Bossányi-lvt. A. N. 206.) 
C astrum  Wgrowgh. (1454 : Letopis. XI. 2. 76.) Castrum Wgrogh. 
(1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a.) Vgrod. (Családnévben, 1461 : 
Múz. T. a., 1465 : N yitrai kpt. N. 1068.) Wgrod. (Családnévben,
1467 : Dl. 16,484.) Castrum Ugrocz. (1479: Letopis. X I. 2. 82.) 
Castrum  W grod. (1481 : N yitrai kpt. N. 666., 1481 : M otesiczky-lvt.) 
C astrum  Vgrod. (1481 : Múz. T. a., Körm endi lvt. K orlátkő— 
Apponyiana. Lad. 18. N. 866.) Wgrogh. (Családnévben, 1482 : N yitrai 
káp talan  N. 771.) Castrum Ugrogh. (1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 1. 6.) Castrum  Wgrod. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181.) Wgrod. 
(Családnévben, 1490: Dl. 19,695.) Castrum Wgrogh. (1492: Pod
m aniczky-oklvt. I. 236., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 9.) Castellanus castri 
Wgrocz. (1493 : Dl. 20,037., Podm aniczky-oklvt. I. 246.) Castrum 
Wgrogh. (1494 : Zay-lvt. L itt. I. F? 1. N. 7.) Castrum  Wgrod. (1495 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 8., 1496 : N yitrai kpt. F. 2.) Castrum Wgrogh. 
(1496 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. 270.) 
Castrum  Wgroczh. (1498 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N  1.) Castrum 
Wgrogh. (1498 : U. o. L itt. I. F. 2. N. 2.) Vgrcz. (Családnévben, 1499: 
Dl. 20,876., 1499 : Dl. 20,886.) Vgrod. (Családnévben, 1502 : N yitrai 
káptalan . B. 17.) Castrum  Wgrod. (1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 
12— 13.) Castrum  Wgroch. (1506 : Podm aniczky-oklvt. I. 486.)

Fekete Nagy A nta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 6
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Castrum  Vgrod. (1506 : Garamszentbenedeki kv t. Prot. A. f. 36.) 
Castrum  Wgrod. (1507 : Zay-lvt. L itt. F. 1. N. 14.) Castrum  Wgrocz. 
(1508 : U. o. L itt. I. F. 1. N. 13., Podm aniczky-oklvt. I. 562.) Castrum  
Wgrod. (1508 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky-oklvt. 
I. 548.) Castrum Ogrocz. (1511 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 17.) W grod. 
(Családnévben, 1516 : Garam szentbenedeki kvt. F . 59. N. 15.) Castrum  
Vgrod. (1516 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 23.) Castrum  Wgrogh. (1517 : 
Zay-lvt. L itt. I. f. L. N. 9.) Castrum Wgrod. (1520 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 2. N. 3., 1525 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83., F. 32. 
N. 28., 1526 : Szepesi kp t. Prot. II. f. 44.) -'— Első ism ert birtokosa 
Bás fia Péter, aki kényszerűségből e lad ta a v ára t Csák M áténak. 
Máté halála u tán  királyi vár m arad  1389-ig, am ikor Zsigmond király 
eladom ányozta Stibor vajdának . Ifjabb Stibor halála u tán  a Szlav- 
nicai Sándorok ősei, m ajd Szentmiklósi Pongrác ülnek benne, utóbbi 
zálogjogot is szerzett rá, de M átyás király 1479-ben elvette tőle, 
ennek ellenére Pongrácz János özvegyét 1481-ben újból bevezetik a 
várba- Majd T ettauer kezén ta lá ljuk  a v á ra t, aki 148 -bán tovább
ad ta  zálogba a Dobozi D ánffy-családnak, m elyet Vicsapi Andrással 
együtt be is vezettek a vár birtokába. Szepetky Sebestyén szintén 
b irja  ebben az időben a vára t, valószínűleg alzálogban. Dánffy 
András özvegye 1506-ban elzálogosította a v á ra t az újabb eredetű 
Zabláthy-családnak, m ajd véglegesen is nekik hagyományozza. 
Közben úgy látszik, mások is meg akarták  szerezni a vára t, m ert a 
Dánffy- és Vicsapi-családok 1495-ben eltiltják András budai udvar
bíró t és bizonyos Cursbo nevű udvari _ em bert a v ár felkérésétől. 
A Báróci Ficza-család is megszerezte adom ányba a v á ra t 1496-ban, 
de nem sikerült a v ár b irtokába ju tn ia . ,— T artozékait m ár 1295-ben 
felsorolják, e szerint a várhoz tarto z tak  Podluzsán, Bán, N astic, 
Ugróc, Bankucs, Zsitna, Radissa, Sonkó és a M acsarnuk vár a la tti 
falu. 1352-ben K sina b irtokot említik, m int a v ár tartozékát. 1389-ben 
összes tartozékait felsorolják, ezek Bán, Lehota, Zsitna, Radissa, 
Ksinna, Dubnicska, L uttó , Ugrovica, Prusz, Csernalehota, Sipkó, 
S z la t in a ,  K abatovalehota, Baszna, Cimoráz, Szlobinya, Podluzsány, 
másik Podluzsány, Nascic, Negoviea, Brezolup, Presztövnik, Vicsap 
és Benóc birtokok. A v ár tartozékaiban ettől kezdve bizonyos inga
dozás áll be, m ert a leányágon a Stiborék családjából származó Lindvai 
Bánffy-család bolondóci várához szám ítottak  több birtokot az ugróci 
vár tartozékai közül. 1481-ben Pongrácz János özvegyét Podrágy, 
Lehota, Zsitna, Radissa, Zavada, Csernalehota, Sipkó, Trebichava, 
Dubnicska, L uttó  és Szlatina birtokokba vezetik be. A Pongrácz 
János lányai részére szóló ik tatóparancs ugyancsak Ugróc, Podrágy, 
Lehota,- Csernalehota, Zsitna, Radissa, Zavada, ‘ Sipkó, Ksinna, 
Trebichava, Dubnicska, L u ttó  és Szlatina birtokokat sorolja fel, m in t 
a vár tartozékait. Amikor a vár a Dobozi Dánffy-család kezére kerü lt, 
tartozékai voltak Ugróc, Zsitna, M aznalehota, Radissa, Ksina, Za
vada, Csernalehota, Sipkó, Trebichava, Nagyszlatina, Kisszlatina,
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Cimoráz, Podluzsán, Prusz, L u ttó , Dubnicska, Nastic, Brezolup, 
Mezgóc, Baszna , Podrágy és Benóc birtokok. A tartozékoknak 
későbbi, 1506., 1507., 1525. és 1526. évi felsorolása nem m u ta t semmi 
lényegesebb változást, csupán a birtokok Sorrendjében vannak némi 
eltérések és azonfelül az ugróci várkasté ly t is említik 1525-től. A fel
sorolt birtokokon kívül a várhoz ta rto z tak  a nyitrai h a tá r  felé eső 
Feketeerdő, Stvornye és D ralitev erdők is, melyeknek használata  
m ia tt a vár b irtokosa i. perben állo ttak  a Podm aniczky-családdal, 
m int a báni várkastély uraival.

Uflróc várkastély. Óastellum seu fortalicium Wgrocz. (1525 : 
Justh -lv t.) Castellum Wgrod. (1525 : Garamszentbenedeki kvt. Prot. 
B. f. 83., F. 32. N. 28., 1526 : Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) Mint az 
ugróci vár tartozéka a Zabláthy-család birtoklása a la tt tűnik  fel, 
így valószínű, hogy az építkezést ők kezdték, m elyet az újkorban 
továbbfo ly ta ttak . — Az ugróci várkastély, Ugróc faluban, m a is 
lak o tt á llapo tban**» .,

Lljhely. Castellani de nova civitate. (1358 : Fejér : CD. XI. 516.) 
A m ai K iszucaújhely. Ü gylátszik egyidőben m egerősített város vol£, 
erőssége a huszita időkben m ár nem szerepel, így valószínű, hogy 
korábban elpusztult.

Varin. Castrum  W arna. (1321 : Balassa-lvt.) Provincia W arnen- 
sis cum castro lapideo. (1323 : U. o.) Comes de Varna. (1325 : DI. 2332., 
Letopis. VII. 2. 61.) Provincia Vurnensis cum castro lapideo. (1330, 
helyesen 13*>3 : Fejér : CD. V III. 3. 489.) Castrum Varna. (1354 : DI. 
4465.) — A Balassák ősei és azok vérrokona Doncs comes bírta , 
később a király kezére kerü lt, de korán megszűnt erősség jellege.. 
K orábban hozzátartozott Budetin várkastély is. A várnak  és a 
turócm egyei Szucsán várnak együtt felsorolt határjelei 1323>ban : 
Lubochna to rko la ta  a W aag folyóba, W aag folyó, Turuch p a tak  to r
kolata  a W aag folyóba, tu rris  B udetyn, Kyssce folyó, Lengyelország 
h a tá ra , Arwa ha tá ra , Arwa folyó torko la ta  a W aag folyóba.

V'ilknó. Castellum Wylchnow. (1462 : Dl. 15,772. Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 41.^M int várkastély eltűnik és később csak m int b irtok  
szerepel. V. ö. Paplehota.

Zsolna. Castrum Sylna. (1350 : F e jé r: CD. XI. 512.) C om itatus 
Silinensis. (1384 : Nedeczky-lvt. 1412., Fejér : CD. X. 1. 205.) Castrum  
Zilina. (1384 : U. o.) Castrum Silina. (1384 : U. o. XI. 533.) Oppidum 
Zelyna et antiquum  castrum  eidem prope adiacens. (1397: Esterházy  ̂ 
hitb . lvt. Bep. 28. F. A. N. 1.) Castrum antiquum  Zylina. (1398: 
Fejérpataky-hagyaték.) Castrum  regis Solna. (1454 : Tőrt. Tár. 1896.
518., Letopis. XI. 2. 76.) -r-,B irtokosa kezdetben valószínűleg a Ba- 
lassa-család volt, azután Zsolnát a többi felsőtrencséni várakkal együtt 
a sztrecséni megyéhez csatolták, noha ugyanekkor adatunk  van 
a rra  is, hogy Zsolna önálló megyének szám ítódott. Zsigmond király 
a romladozó v á ra t 1397-ben Szandszilvogiusn^k ad ta , aki ú jjáépí
te tte  az t és ezért a zsolnái harm incadból k apo tt kárpótlást. A huszita

fi'
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idők a la tt Szentmiklósi Pongrác kezén volt. —  Tartozékai közül csak 
Zsolna várost, Konszka fa lu t és a Vadicsó erdőt, melyen a hasonló 
nevű falu keletkezett, em lítik okleveleink. 

összesen 25 vár és várkastély.

VÁROSAI:

Bán. Villa Ben. Villa Benv filii Vencyzlov. (1234 : F e jé r : CD.
III. 2. 402., Századok. 1906. 626.) Poss. Baan. (1295 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 1. N. 1., Á U O : X II. 555.) Terra Baan. (?323 : O. L. Post adv. 
F . 26. N. 27.) Plebanus de Bán. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. I. 200.) 
Civitas (regis) Bann. (1375 : Dl. 6340.) Civitas Bán. Villa Baan. 
(1378 : Lev. Közi. 1936. 231.) Poss. Banovice. (1389 : M ednyánszky- 
levéltár. 1391.) Opp. Bán. (1398 : Stibor vajda. 103. 1.) Iudex in Baan. 
(1404 : Brogyáni-lvt.) Civis de Bán. (1412 : Ocskay-lvt., 1413 : Med- 
nyánszky-lvt.) Cives de Baan. (1415 : Simonyi-lvt. 93.) Opp. Baan. 
(1433 : Dl. 12,505., 1434 : Dl. 12,596.) Poss. Bán. (1439 : Dl. 13,291.) 
Opp. Bán. (1439 : Dl. 13,297., 13,307.) Opp. Banowacz. (1439 : Dl. 
13,310.) Opp. Bán. (1440 : Dl. 13,259.) Opp. Baan. (1442 : Dl. 13,689., 
1440: Akadém ia kézira ttára ., 1449 : Dl. 14,313., 1452 : 14,579.,
14.580., 1453 : Dl. 14,665., 1458 : M ajthényi-lvt. Z. 13.) Opp. Bán. 
(1461: Dl. 15,544., 1461 : 15,605.) Opp. Baan. (1462: Dl. 15,772., 
N yitrai kpt. N. 139., 528.) Opp. Bán. (1462 : Dl. 15,782., 1464 : Dl.
16.003., 16,035., 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 53., 54., 57.) Civis de 
Bán. (1466: Ocskay-lvt.) Opp. Baan. (1466: Podm aniczky-oklvt. 
I. 63.) Civitas Bán. (1467 : U. o. 67.) Opp. Bán. (1467 : U. o. 71.) 
Civitas Bán. (1467 : U. o. 79.) Opp. Bán. (1470 : U. o. 79.) Poss. 
Banowcze. (1471 : U. o. I. 96.) Opp. Baan. (1480 : U. o. 141., 1481 : 
U. o. 151.) Baan. (1473 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 3.) Opp. Bán. 
(1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 184., 1486 : U. o. 193.) Opp. Bán. 
(1489 : U. o. I. 200.) Opp. Baan. (1489 : Dl. 14,313.) Opp. Bán. 1489 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 204.) Civis de Baan. (1486 : N yitrai kpt. 
N. 685.) Opp. Baan. (1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 216., 1493 : U. o.
246.) Opp. Bán. (1492 : U. o. I. 218.) Opp. Baan. (1493 : U. o. I. 246.) 
Opp. Bán. (1494 : U. o. I. 254.) Opp. Baan. (1496 : U. o. I. 268., 1497 : 
U. o. 297., Lev. Közi. 1936. 232., 1499 : U. o. 337., 339., Dl. 20,876.) 
Civitas Bán. (1500 : Podm aniczky-oklvt. I. 351.) Opp. Bán. Baano- 
wicz. (1501 : U. o. 377.) Opp. Bán. (1504 : Múz. középkori m ásolatok.) 
Civitas Bán. (1505 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 30.) Civitas Baan. 
(1505 : U. o. I. 32.) Opp. Baan. (1505 : Podm aniczky-oklvt. I. 451., 
1506 : Múz. középkori m ásolatok.) Opp. Bán. (1507 : Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 520.. 527.) Opp. Baan. (1510 : U. o. I. 588., 1517 : Zay- 
levéltár. L itt. I. 1. 49., Lev. Közi. 1936. 232., 1520l: Gáram szent- 
honpfieki kvt. F. 20. N. 52. Opp. Bán. (1521: G aram szentbenedeki kvt.
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P rot. B. f. 174.) Civis de Bán. (1522: U. o. F. 1. N. 30.) Opp. Baan. 
(1524: Garam szentbenedeki kv t. C apsaF. F. 4. N . 24.) Opp. Banochky. 
(1525: Zay-lvt. L itt. L. F. 2. N. 1.) Első ism ert birtokosa Vencló fia, 
1295-től Ugróc tartozéka 1378-ig, am ikor a király k ivette  a vár ta r 
tozéka közül és királyi városi rangra emelte. A XV. század közepé
től a Ludányi- és Leszkóczy-, m ajd a Podmaniczky-család kezén ta lá l
juk. A Podm aniczkyak először zálog-, m ajd örökjogon is megszerez
ték  a várost. — Vám- és vásárhely volt. —  Polgárai közül 1415-ben 
Swlko P á lt és vejét Chech Jánost, 1492-ben Egyed bíró, Raychasky 
András, T lepka M átyás, Ozep M átyás, Swbok Iwanis, Iwanis pelli- 
fex, Jakab  sutor, M árton, Barrabás pannicida, Subenyk László. 
Tam ás, Marko, másik László és A ntal, Crepa Iwanis, H oryansky 
M átyás, Ranczo István, H erdy Balázs, Márk sutor, W rasych Péter, 
A ntal sutor, Mihály faber, Sytha Fábián, Mysko Thyssoway, Jaros 
Masar, D obray M átyás, Bassanszky Pál, Zelo Balázs és Egyed carni
fex itten i jobbágyokat, 1504-ben Baho Mihály, Lazanczky Péter és 
Czeperyan András, 1506-ban Creperian András és H arpa András, 
1522-ben Koczkowsky M átyás, 1525-ben Bendo János itten i polgá
roka t említik. —  1332-ben plébánosát említik a pápai tizedjegyzé- 
kek. —  Bán, Bánovce nad Bebravou, a megye délkeleti csücskében.

Belus. Terra Belos. (1330 : Anjoukori-okm t. II. 500., Dl. 2624.,
25,085., 25,086., Fejér : CD. VIII. 3. 451.) Villa Belus. (1369 : Dl. 
5762.) Civitas Belus. (1375 : Múz. T. a., F e jé r: CD. IX . 5. 37.) Villa 
Belus. (1408: Dl. 9369.) Poss. seu villa Belusch. (1439: Teleki: 
A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Villa Belusth. (1447 : 
T ört. Tár. 1896. 517.) Opp. Belos. (1473 : Dl. 15,573., 17,368., 17,418., 
Podm aniczky-oklvt. I. 109.) Opp. Belos. (1470 : Nádas lladányi lvt*
I. 28. 30., 1472 : U. o. I. 32.) Civitas Belws. (1488 : U. o. I. 34.) Opp. 
Belws. (1489 : M etternich—Sándor-lvt. D. X. 2. 4.) Poss. Belws. 
(1496 : Dl. 20,315.) Opp. Belws. (1504 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. 
F. A. N. 87 et D.) Opp. Belws. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 533.> 
Poss. Belos. (1519 : Garam szentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Bellus. 
(Családnévben, 1519 : N yitrai-kpt. N. 964.) Bellws. (Családnévben,
1521 : Lev. Közi. 1937 : 235.) — Trencsén, m ajd Léva vár tartozéka, 
később a  H atnai- és Szunyogh-családok bírják, de az erre vonatkozó 
oklevelek valószínűleg ham isítványok. — 1507-ben Benkowycz Pál 
bíró és Benyo, máskép Belobrad Benedek itteni eskütt polgárokat 
említik. — Belus, Belusa, Illavától ék.-re.

Beszterce. Bistense. Bisterse. 1 1332—1337 : Mon. Vat. Ser. I. 1. 
200.) Via in Bistriciam. (1330 : Anjoukori-okmt. II. 500. Dl. 2624., 
25,168.) Sacerdos de Bestercha. (1368 : Zichy-okmt. III. 366.) Civitas 
Biztrichiensis. (1384 : Dl. 7066.) Iudex et iurati Bistricienses. (1399 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 11.) Iudicatus seu advocatia Bistriciensis. 
(1400 : Wenzel : Stibor vajda. 119.) Opp. Besterce. (1408 : Dl. 9369.) 
Opp. Bestercze. (1408 : Dl. 9416.) Advocatus de Bystrzicz. (1409 : 
Dl. 9613.) Poss. Beztherche. (1414 : W enzel: Stibor vajda. 159. 1.)
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Byztrice. (1421 : Múz. T. a.) Poss. seu opp. Beztereze. (1430 : Dl. 
9369.) Opp. nostrum  (regis) Biztricza. Byzthricza. (1435 : Dl. 12,620., 
T óth  Szabó : A huszita mozgalmak. 367.) Opp. Byztrieze. (1439 : 
T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Opp. Besterce. 
<1439: Dl. 12,620.) Opp. Byztricza. (1458: Dl. 15,221., 15,222., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 32., 35. 1464 : Podm aniczky-oklvt. I. 42.) Opp. 
Bysrycze. (1471 : Dl. 17,141., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Opp. 
Bistriciense. (1498 : Dl. 20,706., Podmaniczky-oklvt. I. 326.). Opp. 
Bystricze. (1503 : Turóci kvt. Prot. vet. í. 6.) Opp. Bistricze. (1504 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 416.) Opp. Bystricze. (1504: U. o.' I. 421.) 
Opp. Byztrichiensis, Bystrichiensis. (1506 : Dl. 36,988., Podma- 
niczky-oklvt. I. 470.) Opp. Bezthercze. (1507 : Dl. 21,673., Podm a
niczky-oklvt.. I. 518.) Opp. Bystrycz seu Bystryche, Bistriche. (1508 : 
Dl. 21,845., Podm aniczky-oklvt. I. 554.) Opp. Bystricziense. (1508 : 
Dl. 21,792., Podm aniczky-oklvt. I. 542.) Plebanus de Bystricliia. 
(1516 : Dl. 22,788.) Opp. Bistricz. (1524 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 86.)
A .besztercei vár állandó tartozéka és annak sorsában osztozott. — 
Beszterce város, m int a nagyobb lakosságú" és kiterjedtebb forgalmú 
városok általában, szintén igyekezett a körülötte fekvő birtokok 
egy részét megszerezni, így adataink vannak arra, hogy 1434-ben 
b írta  Kvassó és Mostenik b irtokokat, 1439-ben a R éka vizén lévő 
m alm ot, 1506-ban pedig H erbortin predium ot. —  1332-ben Pál, 
1368-ban Mihály nevű plébánosát említik. 1508-ban Szűz Mária 
tiszteletére emelt egyházára van adatunk, ennek orgonistájára hagyta 
Podm aniczky János a praznóci, styavniki, hvoznici, lednici, kis- 
lednici, domanisi, kisdomanisi, facskói és precsini soltészek által 
örökre felvett összeg u tán  járó kam atokat. 15Ó8-ban ugyanezen egy
ház M indszent-oltárát említik, melynek igazgatója, János pap, meg
ve tte  a Podm aniczky-családtól Bolesó birtok felét Oltára részére. -— 
Polgárai közül 1435-ben P teran  A ndrást és Philippi Györgyöt, 
1503-ban Mazar P á lt és Malko Tam ást, 1506-ban pedig Lyska 
M árton, Kral, W hlyk, Petrik , Skala, W asab és Boldizsár kereskedő, 
névszerint felsorolt polgárait ismerjük. — Ugyancsak 1506-ban 
utcái közül is említenek egynéhányat, így a .Hlinyk, Odhlinik és 
Odmasscencza u tcákat. — Ma Vágbeszterce, Povazská Bystrica. a 
megye közepe tá ján , a Vág kanyarulatánál.

Biccse 1. Nagybiccse.
Bolondóc. Blundix. (1208 : Dl. 54—55., HO. VII. 4.) Sacerdos 

de Bolondug, Coludug. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 199.) In ter 
civitatem  novam et Galaucz sive Beczkow. (1388 : Dl. 7414.) Civitas 
Bolunduz. (1389 : Múz. középkori m ásolatok., Fejér : CD. X. 3. 96.) 
Civitas nostra (Stiboré) Bolondocziensis. (1392 : W enze l: Stibor 
vajda. 66. 1.) Opp. Bolondoss. (1396 : N yáry-lvt.) Civitas m unita seu 
m ura ta  Bolondocz. (1398 : Wenzel : Stibor vajda. 103. 1.) Civitas 
nostra Beczkow. (1411 : U. o. 143.) Subdiaconus de Bölundocz. 
(1414 : Akadémia kézirattára.) A ltar beate K atherine virg. glor. in
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ecdcsia parochiali beati Stephani in Bulondocz. (1424 : Wenzel : 
S tibor vajda. 178. 1.) Civitas Bolondocz. (1424 : U. o. 181. 1.) Civitas 
Beezkow. (1431 : U. o. 195. ].) Hospitale pauperum  sub titu lo  et 
honore Sancti Spiritus in suburbio nostre (Stiboré) civitatis Beczkow. 
(1431 : Ü. o. 195. 1.) Civitas m urata  Bolondocz. (1477 : DI. 17,902.,
17.904., 1479 : DI. 18,150.) Opp. Bolondoeh. (1500 : G aram szent
benedeki kvt. F. 125. N’. 16.) Civitas Bolondoeh. (1521 : Lvt. Közi. 
1937. 236.) Bolondoeh. (Családnévben, 1521 : U. o. 1937. 235.) Civitas 
Bolondoeh. (1521 : U. o. 1937. 235.) — A hasonló nevű vár sorsában 
osztozott, de ezen kívül b írt még a Maloveczky- és zálogjogon a Keke- 
házay-család is. — 1389-ben soltészbíráját Kricker P étert, 1500-ban 
pedig K oynath  Pál o ttan i jobbágyot említik az oklevelek. — Ma 
Beekó, Beckov a Vág m ellett, a várm egye legdélibb részén. Egyházát, 
mely Szent István tiszteletére volt szentelve, Szent-K atalin oltárával 
együtt 1332-ben és 1424-ben, a Szentlelkek tiszteletére a lap íto tt 
ispotályát 1431-ben említik.

Illavii 1. Léva.
Kasza. Costa. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Villa Kazza. 

(1397 : Dl. 8224., 8225., 9140.) Poss. Kazza. (1462‘: Dl. 15,772.) Opp. 
Kazza. (1467 : Dl. 16,566., 1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Kazza. (1518 : Dl. 23,033.) —  A hasonló 
nevű vár állandó tartozéka. —  1518-ban K athycz János, Maryas Pál, 
Palecz M árton és Péter nevű itten i jobbágyokat említik. — Kasza, 
Koseca, Illává m ellett, tőle ék.-re.

Kiszueaújhely 1. Újhely.
Ledniec. Villa Lednyche. (1259 : Akadémia kézira ttára , HO. VI. 

97.) Ledniche. (1262 : Szulyovszky-lvt.) Lauist. (1332— 1337 : Mon. 
Vat. Ser. I. I. 199.) Lednicze. (Családnévben, 1469 : Dl. 2456.) Opp. 
Lednvcze. (1471 : Dl. 17,185.) Opp. Lednycz. 1475 : Dl. 17,715.) 
Opp. Lednycze. (1504 : Dl. 21,262., 24,621., Podm aniczky-oklvt. I.
404., 408.) Opp. Lednycz. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 512., 1525 : 
Dl. 24,130. Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) —  Lednice (Lednic, 
Lednica) Pu eh ótól dny.-ra. A hasonló nevű vár állandó tartozéka.

Léva. Leua. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 199.) Civitas Leua. 
(1375 : Múz. T. a., Fejér : CD. IX . 5. 37.) Civitas regis Leua. (1379 : 
N ádasdladányi lvt. I. 8.) Civitas Lewa. (1390: U. o. I. 11.) Cives rega
les de Lewa. (1407 : N yitrai-kpt. m agánlevéltára. F. X. Relig. I.) 
Civitas nostra (Stiboré) Lewa. (1410 : Wenzel : Stibor vajda. 126. 1.) 
Cives de Lewa. (1409 : N ádasdladányi lvt. I. 13. 14.) Civitas Leua. 
(1409 : N yitrai kpt. m agánlevéltára. F. II.) Civitas nostra (regis) 
Lewa. (1410 : Lev. Közi. 1936. 243., 1430 : U. o. 1936. 244.) Opp. 
nostrum  (regis) Lewa. (1435 : U. o. 1936. 244.) Opp. Lewa. (1436 : 
U. o. 1936. 244.) Civitas nostra (regis) Lewa. (1438 : Fejér : CD. XI. 
101.) Opp. Leua. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. 
levéltár.) Villa Léva. (1447 : Tört. Tár. 1896. 517.) Civitas nostra 
(regis) Lewa. (1453 : Lev. Közi. 1936. 245.) Opp. Lewa. (1454 :
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N ádasdladányi lvt. I. 19., 1460 : U. o. I. 21., 1461 : U. o. I. 22.) Opp.- 
Leua. (1461 : U. o. I. 23.) Civitas Lewa. (1461 : U. o. I. 24.) Opp. Lewa. 
(1466 : U. o. I. 25., 1468 : U. o. I. 26. Poss. Lewa. (1470 : U. o. I. 30.) 
Opp. Lewa. (1472 : U. o. I. 32.) Opp. Lewa cum Ffoydsag. (1473 : 
Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 110.) Opp. Léva. 
(1480 : Teleki-család zabláti lv t., 1496 : Dl. 20,315., 1504: Esterházy- 
hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Opp. Lewa. (1489 : N ádasd- 
ladányi-lvt. 34.) Civitas Lewa. (1510 : Lev. Közi. 1936. 245.) — 
A hasonló nevű vár tartozéka, de még 1439-ben a trencséni várhoz 
szám ították . — Polgárai közül ismeretesek 1425-ből Trwklyk Mikus- 
sius, Mykla, 1435-ből Pom neny Miklós, 1461-ből Hrahowzki M átyás 
és Posar M árton és 1468-ból R oyk András. —  P ap já t m ár a  pápai 
tizedlajstiom ok említik. M indenszent-templomáról 1489-ből vannak 
adataink, amikor a tem plom  Szűz Mária- és Szent Borbála-oltárai 
Magyar Balázstól adom ányba kapják  Tunesic b irtokot, a belusi mal
m ot és egy lévai sáfrányos kerte t. — Illává, Ilava, Trencséntől ék.-re.—- 
V ásárát gyakran emlegetik.

Xagybiccse. Terra Byucha. (1250 : Soós-lvt., Fejér: CD. IV. 2. 
149.) Poss. B itté in provincia Trenchin. (1271 : Fejér : CD. VII. 2. 
151.) Villa et te rra  Biccha. (1318 : Fejer : CD. VIII. 2. 169.) Sacerdos 
de P u ta , Bitsa. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. 200.) R ector ecclesie 
de Bichchq, (1372 : B évay-lvt. F. I. N. 2.) Civitas Byche. (1375 : 
E sterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 22 et B.) Communitas de m agna 
Bycza. (1391 : Chaloupeczky : K niha Zilinsk;. 86.) Civitas Byche. 
(1392 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 22 et B., 1394 : Fejér- 
pataky-hagyaték .) Civitas Bicze, Bicza. (1417 : Chaloupeczky : 
K niha Zilinsk;'. 91.) Opp. Bycha. (1431 : Szulyovszky-lvt.) Civitas 
Byche. (1450 : Dl. 14,339.) Opp. Bycha. (1453 : Dl. 14,653.) Civitas 
episcopatus Nytriensis Byche. (1470: Dl. 36,807.) Bittze. (1492 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 219.) Opp. Byche. (1494 : Dl. 24,591., Pod
m aniczky-oklvt. I. 257., 1496 : N yitrai kpt. m agánlevéltár. Domi
nium Bittse. I. 4., 1497 : Podm aniczky-oklvt. I. 303., 1500 : Dl. 
20,9 6.) Bycze. (1506 : Podm aniczky-oklvt. I. 476.) Opp. Byccze. 
(1508 : Dl. 21,845.) Opp. Bycze. (1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 554.) 
Opp. Bycha. (1509 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 45., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 574.) Opp. Bycza. (1525 : Dl. 24,068., 24,070.) Rész
birtokosa a Bohuszlavici Zid-család, egyébként osztozott a várkas
tély sorsában. — Polgárai közül 1391-ben említik Marko, Jak ab  
varga, Ivanisch, Oblaski és Jak ab  mészáros polgárokat, 1492-ben 
Bliha V itust és Slowak A ndrást. 1525-ben em lített polgárai Miklós 
bíró, Mvsso Kelemen, Miklós, Mihály, Chladny M árton, Petrowycz 
János, W hler János, Antal M árton, Mikwsowycz András, Chaynyk 
M árton, Tansero M árton, m ajd M árton bíró, Serley Jakab , Nowak 
M árton, H rczar Tam ás, K alm ar M árton, Bwday György, Martini 
Mihály, B ratanek János, Tvzowy János, Myscolcy M árton, Rws Pál; 
Sándor M árton, Bombyk Péter, Steffko Péter, Hanko M árton,
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Thwcidy Péter, Rozchodne Orbán, Chawczo György, Messele János, 
később M árton bíró, Bogdán György, Sertey Jakab , Nowak M árton, 
H rczar Tam ás, Holy András, K oteno János, Sewczowycz M árton, 
B ratanek János és K alm ar M árton. —  Nagybiccse, Vei ka BytSa, a  
Vág m ellett, a megye északi felében.

Podluzsán. Poss. Polluzsan. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., 
ÁUO. X II. 555.) Poss. Podlusan. (1388 : Dl. 7420.) Poss. Podlusany. 
(1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Podlwzan. (1461 : Múz. T. a ., 
1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Podluzan. (1483 : U. o. L itt.
I. F. 1. N. 1.) Poss. Podlwsan. (1492 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 9., 
Podm aniczky-oklvt. I. 237—23 .) Poss. Podlosan. (1496 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 11. N. 2.) Poss. Podluzan. (1499 : Dl. 20,874., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 339.) Poss. Podlwzan. (1500: Zay-lvt. L itt I. F. 11. N. 2., 
Podm aniczky-oklvt. I. 351.) Poss. seu opp. Podlusan. (1501 : Dl.
21,033., Podm aniczky-oklvt. I. 371.) Poss. Podlwsan. (1506 : Garam 
szentbenedeki kv t. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. "F. 1. N. 11., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 487., 1516 : Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 15., 
1525 : U. o. F. 38. N. 24.) Poss. Podlozan. (1525 : U. o. P rot. B. f. 83.) 
Poss. Podlozan. (1525 : U. o. F. 32. N. 38., 1526 : Szepesi kpt. P ro t.
II. f. 44.) Poss. Podlosan. (1526 : Garam szentbenedeki kv t. Prot.
B. f. 86.) —  Az ugróci v ár tartozéka , m ajd egyidőben a Podm aniczky- 
család b írta  zálog címen, u tána  Szepetky Sebestyén kezén találjuk, 
m ajd ism ét az ugróci vár tartozékai között sorolják fel. —  1526-ban 
egy Palkowcze nevű te lket és Hervolecz Mihály o ttan i jobbágyot 
említik. —  Yásárjoga m iatt, m elyet Ulászló 1499-ben engedélyezett, 
állandó viszálykodásban volt a szomszédos vásároshely, B án vároa 
földesuraival, a Podm aniczky-családdal. —  Podluzsány (Bánluzsány, 
Podluzany) B ántól é.-ra.

Predmér. T erra vacua Predm ir. (1193 : Balassa-lvt. m ás.) Sacer
dos de Predm ier. (1368 : Zichy-okmt. III. 366.) Iudex in Predm yr. 
(1417 : Chaloupeczky : K niha Zilinská. 91.) Poss. Predm yer. (1458 : 
Dl. 1522., 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 32. 34. 36.) Poss. Predm yr. 
(1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. 96.) Poss. Predm er. (1498 r 
Balassa-lvt. 1560., Podm aniczky-oklvt. I. 315.) Opp. Predm er. 
(1525 : Dl. 24,068., 24,070.) Iudex de Predm er. (1525 : Szádeczki 
Kardos levéltára, Budapest.) —  Birtokosa kezdetben várjobbágyi 
eredetű család, m ajd a besztercei v ár tartozéka. — H a tá rje le i: 
1193-ban Vagh folyó, Jablonova patak , H radna patak , R ohach, 
Raich helyek, Tepla patak , H alaz szikla, Prelaz hely, P runc patak . 
Jablonovtól 1498-ban a következő határjelek  választják  e l : H raboka 
hegy, N adawky föld, Dworyscze csúcs, Alozowecz hegy, Gedle domb, 
H radky  földek, Jablonowzky folyó, Lány földek, Holezen hegy. — 
1525-ben Zlaycinka János itten i jobbágyot említik. — Predm ér Vág- 
besztercétől ék.-re.

Puehó. Villa Puth . (1243 : Dl. 257., ÁUO. VII. 133.) Polio. 
(1332- 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Villa Puchou. (1409 : 9369.,
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9416.) Poss. Puchow. (1400 : Dl. 24.'>ö.) ()|>p. Puhow. (1171 : Dl. 
17,18ö., 147.') : Dl. 17,713.) Opp. Puchow. (1492 : Dl. 33,895.) Puchow. 
(Családnévben, 1492 : Podmaniczky-oklvt. I. 22(1) Pwc.ho. (Család
névben, 1192 : U. o. 240., 1494: Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. 
I. 253.) Pwho. ((Családnévben, 149(>: Dl. 20,441., Podmaniczkv-oklvt. 
I. 280.) Pwclio. (Családnévben, 1490 : Podm aniczky-oklvt. 1. 296.) 
Pohow. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Opp. Pwc-how. (1199: 
Múz. T. a.) Puhho. (Családnévben, 1504: Dl. 21,300.) Opp. Pwchow. 
(1504 : Dl. 24,621., 21,262., Podm aniczky-oklvt. I. 404.. 108.) Opp. 
Pwho. (1504: Podm aniczky-oklvt. I. 410.) Pwclio. ((Családnévben, 
1506 : Dl. 21,6 5., Podm aniczky-oklvt. I. 500.) Opp. Pwclio. (1507 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 512.) Opp. Pwchow. (1507 : U. o. 513.) Poss. 
Pwc.ho. (1515 : Dl. 22,694.) Pwkow. ((Családnévben, 1517 : Garam 
szentbenedeki kv t. P rot. I. 14.) Pwchow. (Családnévben, 1525 : Dl.
24.068., 24,070.) Opp. Pwko. (1525 : Köpcsénvi lvt. Lad. 23. F. 4. 
N. 37.) — A lednicei vár állandó tartozéka, azonkívül egy kúriát b írt 
á^M arczibányi’-család is, mely innen vette  előnevét. —• 1492-ben 
Byrsa Miklós itten i jobbágyot említik. — Puhó, Puchov, V ágbeszter
cétől ny(é).-ra.

Ilajee. Raich. (1193: Balassa-lvt. más.) Predium  Raich. (1236: 
Mon. Strig. 1. 318., Esztergomi kpt. Capsa 2. F. 9. X. 1.) Villa Raych. 
(1368 : Zichy-okmt. III. 366.) Ravch. (1392 : Szulyovszky-lvt.) Opp. 
Raycze. (1397 : E sterházy hitb . lvt. Rep. 27. F. A. X. 1.) Iobagiones 
de Rajecz et aliarum  villarum  tavernicalium . (1107 : F e jé r: CD. X. 

'4 . 642.) Advocatus ceterique iurati consules de Rayecz. (1411 : Dl.
8442., Podm aniczky-oklvt. I. 12—13.) Plebanus de Rayecz. (1428 : 
Szulyovszkv-lvt., Dl. 12,02(5., Podm aniczky-oklvt. I. 18.) Plebanus 
in Raych. (1428 : Podm aniczky-oklvt. I. 20. 22.) Civitas Raych. 
(1431 : Szulyovszky-lvt.) Raljecz. (1471 : Múz. T. a. 1476.) Poss. 
Rayecz. (1474 : N yitrai kpt. X. 492., Dl. 17,605.) Civitas Ragecz. 
(1488 : Dl. 19,421.) Opp. Ravcz. (1496 : Dl. 20,315.) Opp. Ravecz. 
(1506 : Podm aniczky-oklvt. I. 475.) Opp. Raeecz. (1510 : U. o. 580., 
1512 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 18.) Rayecz. (1522 : Szepesi kpt. 
Prot. II. f. 14.) Opp. Raych. (1524 : G aram szentbenedeki kv t. I’. 21. 
N. 50., F. 80. N. 25.) Opp. Raych. (1525 : Dl. 24,070.) — Legkorábbi 
ism ert birtokosa a nyitrai káptalan , később Szandszilvogius kalisi 
nádor b írta , m ajd Lietava vár állandó tartozéka. -  Egyházát, mely 
Szent László király tiszteletére volt szentelve, m ár 1368-ban említik, 
pap ja  1428 körül Podm aniczky Sebestyén volt. Polgárai közül 
1492-ben Byrsa Miklóst, 1525-ben pedig Marssalek Benedeket, 
Jak ab  bírót, Jakel M ártont, Vido Jánost, Hanczel Jánost, András, 
Tam ás és János vargákat említik. Rajec Zsolnától d(ny). re.

Trencsén. Civitas Treinchen. (1111: F e jé rp a ta k y : Kálmán
király oklevelei. 42.) Villa Trenscinlensis. (1113: U. o. 59.) Villa 
Trenchiniensis. (1265 : ÁUO. VIII. 122., Múz. T. a. (Trencsinium. 
(1271: F e jé r: CD. VII. 2. 149.) Cives Threnchinienses (?) (1300:
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• F e jé r : CD. VI. 2. 300.) Villa Trenchin. (1318 : U. o. VIII. 2. 169.) 
C ivitas Trenchin. (1370: A kadém ia kézirattára.) Civitas Trinchi- 
niensis. (1371 : U. o. 1396., 1375 : U. o.) Civitas Trinchinium. (1375 : 
Múz. T. a., F e jé r: CD. IX. 5. 37., 1380; Akadémia kézirattára, 
1382 : Akadémiai kézirattára.) Civitas nostra (regis) Trenchiniensis. 
<1385 : Fejér : CD. IX. 8. 174.) Trenchen. (1385 : U. o.) Trenchin. 
<1384: F e jé r : CD. XI. 535.) Civitas Trinchin. (1397 : Akadémia 
kézira ttára .) Civitas Trenchinium . (1397 : Fejérpataky-hagyaték.) 
Civitas nostra (regis). Trinchiniensis. (1412 : W enze l: Stibor vajda. 
153. 1.) Civitas Trinchiniensis. (1414 : Dl. 10,269.) Civitas Trinci- 
niensis nostra (regis) (1415 : W enze l: Stibor vajda. 165.) Plebanus 
de Trenchinio. (141.0 : Dl. 26,094.) Trencz. (1419 : Esterházy-hitb. 
lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.) Civitas Trinchiniensis. (1^30: Akadémia 
kézirattára . 1434 : Dl. 12,652., Fejér : CD. X. 7. 561.) Trenczin. 
<1434 : Dl. 12,596.) Civitas Trenchin. (1437 : Akadém ia kézirattára, 
1438 : U. o.). Opp. Trynchyn. (1439: F e jé r: CD. XI. 262., Teleki : 
A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Trenchinium. (1441 : 
Múz. T. a.) Trenczinium. (1441 : Dl. 13,626.) Civitas Trinchiniensis. 
(1444 : A kadém ia kézirattára.) Civitas Trenchin. (1456 : U. o.) 
Civitas Trinchiniensis. (1458 : U. o.) Civitas Trenchiniensis. (1458 : 
U. o.) Civitas Trenchiniensis. (1463 : Teleki-család zabláti levéltára, 
1464 : Dl. 15,983.) Trinchen. (1482 : Dl. 18,599.) Opp. Trenchen. 
<1482 : N yitrai kpt. N. 11.) Civitas Trencheniensis. (1491 : Aka
dém ia kézira ttára , 1492 : Dl. 19,969.) Trencz. (Családnévben,
1495 : Múz. T. a.) Civitas Trencz. (1499 : Dl. 20,886.) Trenchinium . 
(1500 : Garam szentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) T rynchyn. (1500 : 
U. o. 128 : 22., 1501 : Akadém ia kézirattára .) Trenchinium . (1504 : 
N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 22. Múz. T. a.) Civitas Trenchen. 
<1508 : Reviczky-lvt.) Civitas Trenchiniensis. (1522: Motesiczky-lvt.) 

. Civitas Thrinchiniensis. (1522 : Berényi-lvt., 1525 : G aram szentbene
deki kvt. F. 124. N. 37.) ;— A város polgárai közül 1300-ban többet 
felemlítenek, de az olasz neveknél és az oklevél szövegénél fogva fel 
kell tennünk, hogy i t t  elírásról van szó Tinniniensis helyett. 1437-ben 
H odna Jakab  bíró, Pochessyk, Andlicz György, Egles György és 
Psenczky Péter, 1463-ban H odna Pál bíró, Poczessyk János, Glocz 
Miklós, Swetlyk Miklós, H adna János, Soblakowsky István, Kozák 
Tam ás, Dobroslaw Péter, 1500-ban Nosko Tamás, Zwysseny János, 

.Zayaczko, Hwlman Simon, 1508-ban Twchyk M árton, 1522-ben 
H eredy Balázs, 1525-ben pedig Zhronyar M árton lakosokat emlí
tik. — György nevű p ap já t 1332-ben, Simon plébánost 1410-ben, 
Szent L énárt-o ltárá t 1410-ben, Keresztelő Szent János-o ltárá t 
pedig 1504-ben említik. — Trencsén város a Vág m ellett.

Új hely vagy Kiszucaújhely. Terra Kisucza. (1244 : Jeszenák-lvt. 
1390. más.) T erra Kis Zudcze. (1244 : Fejér : CD. IV. 1. 343.) Terra 
Yesesin in te r terram  W arna. (1254 : Balassa-lvt., ÁUO. II. 246.) 
Kyzche alio nomine Yescesin. (1300 k. : Balassa-lvt.) Ju thasin l
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(1321 : Fejér : CD. X. 8. 173. XI. 509.) P lan tatio  Lethesin, ezentúl 
civitas Congesberg, Kongesberg, Köngensberg. (1325 : Dl. 2332. 
XV III. sz. más., Letopis VII. 2. 61., Lev. Közi. 1937 : 223.) Locus- 
tr ib u ti Jachath in . (138’4 : Fejér : CD. XI. 553.) Poss. Novemesto. 
(1438 : Szunyogh-lvt. más.) Poss. Nowe Mesto. (1438 : Fejér : CD. XI.
170., Esterházy-hitb . lvt. 94. 1. 3.) Civitas Nova. (1441 : K niha 
ííilinská 100.) N ova civitas. (1474 : Dl. 17,605., N yitrai kp t. N. 492.) 
Advocatus de Civitatella Nova. (1483 : E sterházy-hitb . lvt. 28. C. 
177.) Poss. Uhruel! (1504: U. o. 28. A. 87 et D.) Poss. Üjhely. (1507 r 
U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et. F. más.) Üjhel. (1507 : Balassa-lvt. más.) 
Uyhely. (1507 : Szunyogh-lvt. más.) Poss. Üjhel. (1508 : Balassa-lvt. 
ex 1789.) Opp. W ywaras. (1505 : Garam szentbenedeki kv t. F. 36. 
N. 54.) A dvocatus de Vywar. (1509 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 28. 
F. C. N. 184.) Nova Civitas. (1511 : Szunyogh-lvt.) Opp. W yhel sive 
Jo thasyn . (1514 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 6., Rep. 28. 
F. C. N. 184.) Poss. W yhel. (1519 : Dl. 23,279.) Opp. Üjhely. (1524 : 
pr. Dessewffy-lvt. más.) —  Polgárai közül 1511-ben Kw tinen M árton 
advocatust, 1519-ben pedig Royko Jánost, W awrik Sim ont és Bywal 
Jánost említik. — Varin, később pedig állandóan B udetin vár ta r to 
zéka. —  K iszucaújhely, Kysucké Nővé Mesto Zsolnától északra.

V'arin. Terra W arna. (1254 : Balassa-lvt., ÁUO. II. 246., 1267 : 
Balassa-lvt., ÁUO. III. 156., 1300 k. : Balassa-lvt.) Comes de V arna. 
(1325 : Dl. 2332., Letopis VII. 2. 61.) Plebanus de Varna. (1332—- 
1337 : Mon. V at. Ser. I. Tóm. I. 199.) R ectoratus Varna. (1362 : 
Fejér : CD. X I. 517. 519.) Voynicatus villarum  nostrarum  (regis) 
Varna et Kraszna. (1365 : U. o. XI. 518.) Sacerdos de W arna (1368 : 
Zichy-okmt. III. 366.) Ecclesia beate Marié virginis de Varna. (1378 r  
Dl. 6495., 6496.) Varin. (1414 : Tört. Tár. 1896. 515.) Plebanus de 
W arna. (1419 : U. o. 1896. 515.) W arina. (1418 : U. o. 1896. 515.) 
Varin. (1434 : U. o. 1896. 516.) Opp. W aryn. (1439 : Teleki : A H unya
diak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Civitas W arinum. (1439 : P'ejér : CD.
XI. 262.) Opp. W arna. (1457 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N„ 
173.) Poss. W arna. (1469 : Justh -lv t.) Varin. (1476 : Tört. Tár. 1896. 
524.) Opp. V jrnense. (1485 : M ajthényi-lvt.) Opp. m ásutt Poss. 
W arin. (1491 : Ju sth -lv t.) Opp. W arin. (1501 : Tört. Tár. 1897. 519.) 
Wariti. (Családnévben, 1502 : T i:rócikvt. Prot. vet. f. 4.) Opp. W arin. 
(1502 : Tört. Tár. 1897. 519.) Opp. W aryn. (1511 : B alassa-lvt., 1519 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Opp. W arin. (1519 : Múz. 
középkori m ásolatok.) Poss. Varin. (1520 : Tört. Tár. 1897. 686.) — 
1 latárjelei 1362-ben Köblén Pataka , K ronhora hegy, Zelachoch hegy 
és H redniztha p a tak , 1502-ben a Réka vize. — Jobbágyai közül 
1519-bei^ W oyar Györgyöt és Mateko Jak ab o t em lítik. — Szűz 
Mária tiszteletére szentelt egyházát 1378-ban, Sebestyén nevű 
plébánosait 1332-ben és 1368-ban em lítik. — Varin, Óvár, Sztre
csén, m ajd ism ét Óvár tartozéka volt a Pongrácz , Ju sth - és 
M ajthényi-családok kezén. — -Yarin (V árna-V arin) Zsolnától dk.-re.
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Zsitna. Poss. Sythna. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., ÁUO.
X II. 555.) Poss. Sythna. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391., 1481 : 
N y itra i kp t. N. 666., M otesiczky-lvt.) Poss. Sithna. (1483 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 1. 6.) Sythna. (1485 : Podm aniczky-oklvt. 1 .181— 182.) 
Opp. Zythna. (1493 : Dl. 20,037.) Poss. Sythna. (1506 : G aram szent
benedeki kv t. P rot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm a
niczky-oklvt. I. 487., 1525 : Garam szentbenedeki kv t. P ro t. B. f. 83., 
F . 32. N. 38., 1526 : Szepesi kp t. P ro t. II. f. 44.) —  Az ugróci vár 
tartozéka. — Vámhely. —  1485-ben Phylko K risztinus és Fülöp, 
Z tah tha  B álint, Zaboynik Lőrinc, Hankowycz M átyás, Magoy Simon 
-és Hanczekowycz Gáspár itten i jobbágyokat említik. — Zsittna 
(Búzás, 2itná) Bántól ék.-re.

Zsolna. Terra Sylna. (1267 : Balassa-lvt., W enzel : ÁUO. III. 
156.) Villa Zilna. (1300 k. : B alassa-lvt., Wenzel : ÁUO. V. 180.) 
Civitas Silnensis. (1320 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 27. F. E. N. 158.) 
H ospites nostri (regis) de Sylna, civitas nostra (regis) Sylna. (1321 : 
Fejér : CD. X. 8. 173., XI. 509.) Cvitas Silnensis. (1325 : Dl. 2338. 
m ás., Fejér : CD. XI. 510.) Plebanus de Silna. (1332— 1337 : Mon. 
V at. Ser. I. Tóm. I. 199.) Civitas Zylina. (1341 : E sterházy-hitb . lvt. 
Rep. 28. F. F. N. 376.) Iudex seu advocatus vulgo W ayth  de Sylna. 
(1352 : HO. V. 128.) Civitas nostra Silna, Sylna. (1357 : Fejér : CD.
X I. 513.) Civitas Sylna. (1358 : U. o. X I. 516.) Sylina. (1361 : Dl.
5040.) Civitas Silna, Sylna. (1362 : Fejér : CD. XI. 517. 519.) Hospites 
nostri (regis) de Sylna. (1367 : U. o. XI. 521.) Sacerdos de Silna.
(1368 : Zichy-okmt. III. 366.) Civitas Selynensis. (1370 : F e jé r :  CD.
X I. 522.) R ector ecclesie de Sylna. (1372 : R évay-lv t. I. 2.) Zelina. 
(1379 : Múz. T. a., Fejér : CD. IX . 7. 619.) Silina. (1381 : U. o. XI. 
524.) Civitas nostra de Silina. (Fejér : CD. X I. 527.) Civitas nostra 
(regis) Silina, Sylna. (1384 : U. o. X I. 528.) Iu ra ti civitatis in Silina. 
(1384: U. o. XI. 533.) Poss. Sylina. (1391 : Justh -lv t.) Opp. Zelyna. 
(1397 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 1. más.) Zylna. (1397 : 
U. o. Rep. 28. F. A. N. 1.) Sylina. (1397 : Turócszentm ártoni nem zeti 
múzeum.) Civitas nostra (regis) Selina. (1405 : Fejér : CD. XI. 535.) 
Civitas Selyna. (1407 : U. o. XI. 541.) Hospites nostri (regis) de Solna. 
(1414 : U. o. X I. 542.) Civitas nostra (Stiboré) Ziliniensis. (1418 : U. o.
XI. 544.) Civitas Zolna. (1414 : E sterházy h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 
169.) Sylna. (1418 : U. o. Rep. 28. F. C. N. 166.) S tad t Zeleyn. (1421 : 
U. o. Rep. 28. F. C. N. 172.) Civitas Sylina. (1431 : Szulyovszky-lvt.) 
Civitas Silina. (1431 : Fejér : CD. XI. 524.) Zilina. (1438 : Fejér : CD.
XI. 170., E sterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Opp. Solna. (1439 : 
T e le k i: A H unyadiak kora. X . 43., Bécsi áll. lv t.) Civitas Solna. 
(1439 : Fejér : CD. XI. 262.) Solna. (1454 : Tört. Tár. 1896. 518., 
Letopis. XI. 2. 76., 1457 : Tört. Tár. 1896. 518., 521.) Opp. Zolna. 
(1471 : Justh -lv t.) Opp. Zilina. (1447 : M otesiczky-lvt.) Civitas 
Zylina. (1457 : E sterliázy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 173., 1477 : U. o. 
Rep. 28. F. C. N. 175.) Opp. nostrum  (regis) Solna. (1480 : Podm a-
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niczky-oklvt. I. 138.) Civitas Solna. (1482 : Esterházy hitb. lvt. R ep. 
28. F. C. X. 176 et NB.) Opp. Solna. (1482 : Dl. 37*658.) Solna. (1483 : 
E sterházy h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 181.) Civitas seu opp. Solna. 
(1483 : N yitrai kpt. X. 10., Dl. 18,846.) Civitas nostra (regis) Silna. 
(1483 : 0 . L. E rnst-gyüjt.) Civitas nostra, (regis) Solna. (1483 : Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 174.) Opp. Solna. (1483 : Dl. 18,846., X yitrai kpt. 
X. 19.) Civitas nostra Solna. (14 5 : O. Iit E rnst-gyüjt.) .Opp. Solna. 
(1496 : Letopis X I. 2. 82., 1503 : Letopis XI. 2. 82.) Opp. Zolna. 
(1508 : Esterházy hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 8. és 15.) Civitas Solna. 
1505 : Garaniszentbenedeki kv t. F. 52. N. 2., 1508 : Podm aniezky- 
oklevéltár. I. 560. 565., 1509 : U. o. I. 571.) Opp. Solna. (1509 : E ster
házy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 182., 1514 : U. o. Rep. 94. F. 1. N. 6., 
Rep. 28. F. C. N. 187.) Civitas Sylyna. (1519 : Garam szentbenedeki 
konvent. F. 59. N. 12.) Opp. Zolna. (1519 : Múz. középkori más., 
1520 : Dl. 23,372., Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. X. 8. 15., 
1525 : Ju sth -lv t. további vá ltozatokat 1. Chaloupecky : K niha 
Zilinská m unkájában.) —  Polgárai közül 1384-ben G utler P étert, 
1421-ben Mestir A ndrás, Siued Jokil, Zuzienouicz Lasle, Guller 
Fábián, Laukw orst István, Schunououicz, Fleschir Mértén, Dreysiez 
András, W eyczer Pál, 1482-ben Bychaneky Blaho és Sokoth Is tván t, 
1519-ben K ropach M átyás, Bohdal András, m ajd  Myska M árton, 
B abchareczky A ndrás, Sasko M átyás, B aran Mihály, Koson Tam ás, 
Cherny Jakab , Zedhy Péter, Dlwhy János, Dobak György, Grokza 
György, Kropach M árton, Banowzky M árton, Moys Jak ab , Maieczky 
György és K alm ar b á l, 1520-ban Thomko Tamás. Dlwhy Lukács 
Ssryele Mihály, K rok György, Barwyenek M átyás, Misko Á brahám  
és M árton, Oczele György, Zthesko M átyás, Gywy Máté, Rosko 
Mihály, Cherny Jakab , T rychethny Gáspár, Kozen Tam ás, Gardos 
M enyhért és Hrychowczky Jak ab , 1523-ban és 1525-ben B aran Jak ab  
fia Mihály (Miczath) itten i lakosokat említik. (Névszerint em líte tt 
polgáraira nézve 1. még Chaloupecky id. m unkáját.) — H atárjelei 
közül 1505-ben a Wagwyze, 1509-ben pedig a Sabathfewld, Zabath- 
fewld határrészeket említik. — Plébánosi közül 1332-ben Kelem ent, 
1368-ban pedig Ján o st említik. —  Örökös soltészságával együtt 
L ietava, m ajd Sztrecsén v ár tartozéka volt. — Zsolna, Zilina a megye 
északi részében a Vág m ellett.

Összesen 17 város.

HELYSÉGEI:

Ádámfalva. Poss. Adam falua. (1402 : Akadém ia kézira ttára .) 
Adamfalu. (Családnévben, 1409 : O. L. R udnay-lv t.) Adamfalwa. 
(Családnévben, 1436 : R akovszky-könyvtár.) Poss Adamfalu. (1466 : 
Akadémia kézirattára .) Villa Adam. (1469 : U. o.) Poss. Adamfalwa.
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(1473 : U. o.) Adamfalwa. (Családnévben, 1475 : Múz. T. a.) Adam- 
falw. (Családnévben, 1476 : N yitrai kp t. N. 16.) Adamfalwa. (Család
névben, 1477 : Dl. 17,982., 1478 : N yitrai kpt. C. 216., 1484 : N yitrai 
káptalan*. Prot. extraser. I. f. 12., U. o. N. 458., 1493 : Múz. T. a.) 
Poss. Adamfalwa. (1494 : Akadém ia kézirattára.) Adamocz. (Család
névben, 1496 : N yitrai kp t. E. 764.) Adamfalwa. (Családnévben, 
1496 : N yitrai kp t. 0 . 13., 1497 : U. o. N. 351., 1499 : Múz. T. a.) 
Adamfalu. (Családnévben, 1499 : Múz. T. a.) Adamfalwa. (Családnév
ben, 1501 : N yáry-lvt., Múz. T. a., 1502 : N yitrai kpt. B. 17., 1503: 
R udnay-lv t.) Villa Ade. (1503 : Rudnay-lvt.) Adamfalwa. (Családnév
ben, 1506 : Múz. T. a., 1513 : O. L. Post. adv. F. 26. N. 27., 1514 : 
N yitrai kp t. D. 676.) Adamffalwa. (Családnévben, 1514 : N yitrai k p t. 
N. 219.) Adamowcz. (Családnévben, 1518 : Garam szentbenedeki k v t. 
F. 30. N. 36.) Adamfalwa. (Családnévben, 1519 : N yitrai kp t. N. 96., 
1520 : O. L. Kisebb letétek. 52. cím 99. sz.) Adamowcz. (Családnév
ben, 1523 : O. L. R udnay-lv t. 1524 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 85.) 
Adamocz. (Családnévben, 1524 : Turóci kvt. P ro t. vet. f. 85.) Ada- 
mowycz. (Családnévben, 1524 : Garam szentbenedeki kv t. F. 132. 
N. 28.) —  Nezétéből k ivált b irtok  és nevét a Nezétei-család Ádám 
nevű tag játó l kap ta . — Az Ádámfalvi-család b írta , későbben, való
színűleg beházasodás révén, b írtak  még a Csukászi-, Á dám falvi 
Uher-, Meznei Stefkó- és Bobrovniczky-családok. —  Á dám falva 
(Adamovce) Biróccal egyesített község, Trencséntől dny.-ra.

Agresd 1. Egresd.
Alsóderskfalva 1. Draskóc.
Alsóhochk 1. Kocsóc.
Alsóhradna 1. Hradna.
Aisóklobusic 1. Klobusic.
Alsókocskóc 1. Kocskóc.
Alsólieszkoe 1. Lieszkóc.
Alsómostenec 1. Mostenec.
Alsónádasd 1. Nádasd.
Alsóneporáe 1. Neporác.
Alsóozor 1. Ozor.
Alsópodvázs 1. Podvázs.
Alsóporuba 1. Poruba.
Alsórudina 1. Rudina.
Alsósztrecse 1. Sztrecse.
Apáti. V illa 'Trensciniensis Sancti Ypoliti. (1113: F ejérpataky  : 

K álm án kir. oklv. 59.) Poss. A paty . (1378 : Dl. 6538.) Poss. A páti 
ante Trenczinium. (141 : Dl. 9694.) A pathy. (Családnévben, 1412 : 
Dl. 9926., 1417. V. 3: Múz. T. a.) — A zobori apátság birtoka volt, 
m elyet sokáig zálogban b írt a Velcziczky-család, m elyet innen 
A páthy-nak is neveztek. —  Ma V ágapáti, Opatovce, Trencséntől 
dny.-ra.

Apáti. Villa abbatis. (1424 : Simonyi-lvt. 106., 1508 : Dl. 21,890.)
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A szkalkai apátság birtoka, ahol 1508-ban 16 jobbágytelek volt. —1 
Ma Y ágapátfalva, Opatová, Trencséntől ék.

Arlóc 1. Orlóc.
Aszupatak 1. Szuhápatak.
Babko. Poss. Bábuk. (1393 : Dl. 7848. 1395 : Dl. 8078.) Poss. 

Babkow. (1474 : Múz. T. a., 1476: N yitrai kp t. N. 492.) Poss. Bobkow. 
<1492 : Dl. 17,605.) Poss. Babko., (1496 : Dl. 20,315.) — Állandóan 
L ietava v ár tartozékakén t szerepel. — Ma Babko (Babkovce). Bajec- 
től északra.

Batyót 1. Bobot.
Baneueh. Poss. Bancuch. (1295 : Zay-lvt. L itt. L. F. 1. N. 1., 

ÁUO. X II. 555.) Ugróc vár tartozékakén t szerepel. E ltű n t falu. 
Fekvése m a m ár m eghatározhatatlan .

Bánfalva. Predium  báni. (1208 : HO. VII. 4. Dl. 54—55.) Poss. 
Banfolua. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Baanfalua. (1395 : Dl. 8078.) Poss. 
B any. (1474 : Múz. T. a., 1476 : N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) 
Poss. Banfalwa. (1496 : Dl. 20,315.) Poss. Banow. (1509 : Podm a
niczky-oklvt. I. 573.) —  1393-tól állandóan L ietava v ár tartozékaként 
szerepel. •—• 1509-ben a Zápolyai-család két jobbágyát, Bozenyk 
T am ást és Bobowynczky M átét említik. — Ma Zsolnabánfalva, 
Bánóvá, Zsolnától dny.-ra.

Barátlehota. T erra episcopi Nitriensis. (1269 : Motesiczky-lvt.
1521.) Poss'. seu villa M onohlehota. (1439: Teleki: A H unyadiak kora. 
X. 43.) Poss. B arathlehota. (1493 : Dl. 19,969.) —  A nyitra i püspök 
birtoka, m ajd  a Trencséni vár tartozéka. — B arátlehota (B ará t
szabadi, Mnichová Lehota) Trencséntől dk.-re.

Barcsán J; Borosán.
Basáé 1. Bossac.
Bazarádfalva 1. Veszka.
Bazéta. Terra Bazeta. (1208 : HO. VII. 4., Dl. 54— 55.) — E ltű n t 

b irtok. Trencsénpüspöki h a tárában  szerepel.
Bazna. Terra Baznan. (1208 : DL 54—55., HO. VII. 4.) Poss. 

B aznya. (1289 : M ednyánszky-lvt. 1 91.) Via de Bazna usque villam 
M oythy. (1338 : O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.) Villa Bazna. (1355 : 
Múz. T. a.) Villa Basna. (1399 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 3—4., 1419 : 
Dl. 10,840.) Poss. Bazna. (1439 : T e lek i: A H unyadiak kora X. 30., 
Bécsi állami lv t.) Villa Basna. (1450 : Dl. 14,430.) Villa Bazna. (1477 : 
Dl. 17,902., 17,904., 1479 : 18,150.) Iudex de Basna. (1480 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 4.) Poss. Baztis. (?) (1483: U. o. L itt. I. F. 1. N. 6.) 
Poss. Pasna. (1483 : U. o. L itt. L. F. l .N .  1.) Basna. (Családnévben,
1499 : N yitrai kpt. V. 2.) Poss. Bazna. (1498 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. 
N- 1. 2., 1502 : N yitrai kp t. B. 17., 1506 : Podm aniczky-oklvt. I. 487., 
1520 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2; N. 3., 1525 : G aram szentbenedeki kv t. 
Prot. B. f. 83. és F. 32. N. 38.) Poss.Bazlia. (?) (1526: Szepesi kpt. 
P ro t. II. f. 44.) — 1289-tőt Ugróc vár tartozékai közt szerepel, azon
ban m in t zálogbirtokot többször a bolondóci várhpz Is szám ították. —
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E ltű n t falu, a vártartozékok felsorolási rendjéből következtetve 
Prusz és Dezsér körül feküdt. R udnay Béla (Az Ú jfalussyak és Rud- 
nayak  perei 117. 1.) szerint a B ántól é.-ra fekvő K raszna faluval 
azonos.

Béla. Béla. (1208 : HO. VII. 4., Dl. 54—55.) Béla. (Családnévben, 
1341 : Akadém ia Bossányi-lvt.. 1345 : R akovszky-könyvtár., 1358 : 
A njoukori-okm t. VII. 312., A kadém ia kézirattára.) Poss. Bella. 
(1396 : N yáry-lvt.) Poss. Béla. (1398 : R akovszky-kvtár, 1404 : U. o., 
1405 : U. o., 1434 : Múz. T. a.) Béla. (Családnévben, 1436 : U. o.) 
Poss. Béla. (1469: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 98. sz.) Béla. (Család
névben, 1476 : N yitrai kp t. N. 6., 1482 : U. o. N. 11., Múz. T. a., 
1483 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 3.) Poss. Béla. (1491 : N yitrai 
káp talan . N. 544.) Béla. (Családnévben, 1493: Múz. T. a.) Poss. Béla. 
(1499 : Múz. T. a., 1500 : N yitrai kp t. N. 938., 1500 : Podhradszky-lvt. 
Múz. T. a.) Béla. (Családnévben, 1506: Szulyovszky-lvt.) Poss. Béla. 
(1508 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 39.) Béla. (Családnévben, 1509 : 
Múz. T. a., 1516 : Turóci kvt. P rot. vet. f. 23., 1519 : N yitrai kp t. 
N. 613., 1520 : U. o. Dd. N. 1., O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 101. sz.) 
B irtokosai között többnyire a trencsénmegyei kisebb családok szere
pelnek, így a Béla-, vagy Belánszky-, Kocsóczi-, R akolupi-, Viszo- 
viczi Gavin-, Velcsiczky-, Podhradszky-, K ohányi- és Hodászy- 
családok. Később a Zabláthy-család is szerzett i t t  m agának b irtok
részt zálog-, majd-örökjogon. — H atárjelei között 1419-ben a Bela- 
wyz p a tak o t em lítik. —  Azonos a Trencséntől délre fekvő Bellával. 

Belan 1. Gbelány.
Bella. Poss. Béla. (1378 : Dl. 6495., 6496.) Poss. Belen. (1483 : Dl.

18.846., N yitrai kp t. N. 9.) Poss. Bella. (1496 : Tört. Tár. 1897. 517., 
Letopis. X I. 65.) —  1378-ban a  varini Sz. M ária egyház birtoka, 
később azonban állandóan a sztrecsényi v ár tartozékai között ta lá l
juk . — Már M átyás k irálytól k ap o tt adóm entességüket az o tt lakó 
vlachok Ulászló királlyal is m egerősítették. —  H atárjelei között 
1378-ban a H radechnycza és B aathpothoca p a takoka t említik. — 
A Varintól ék.-re fekvő Bella (Belá) faluval azonos.

Benesmalehota. Poss. Benchm alhotha. (1469 : Dl. 16,784., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 84.) — Hricsó v ár tartozékai között említik. — 
Ez az egyetlen ízben feltűnő irtás, a vár tartozékainak felsorolási 
rendjéből következtetve, Biccselehotával azonos.

Benőé. Poss. Beneuch. (1271 : Dl. 761., ÁUO. VIII. 344., Fejér : 
CD. IX . 1. 414., 1272— 1290 : Dl. 161., ÁUO. IX. 565., 1342 : Dl.
761., 1346 : Fejér : CD. X. 1. 414.) Poss. Benouicha. (1389 : Med- 
nyánszky-lvt. 1391.) Poss. Benolcze. (1483 : Zay-lvt. L itt. L. F. 1. 
N. 1.) Poss. Benowcz. (1506 : Garam szentbenedeki kv t. Prot. A. f. 36.) 
Poss. Benewcz. (1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 487.) Poss. Beneucz. (1525 : G aram szentbenedeki kv t. 
P ro t. B. f. 83.) Poss. Benewcz. (1525 : U. o. F. 32. N. 38.) Poss. Be
nowcz. (1526 : Szepesi kp t. P ro t. II. f. 44.) — A Szinyei Merse-család

Fekete Nagy Antal : Trencsén vármegye történelmi földrajza. 7
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kezén volt 1342-ig, azután pedig állandóan az ugróci .vár tartozékai 
között szerepel. —  E ltű n t b irtok, a felsorolás rendjét tek in tetbe véve 
a báni medencében keresendő.

Benyo. Poss. Benew. (1448 : Múz. középkori m ásolatok.) —  Az 
U rbánfalvi-család b irtoka  volt, melyré ekkor új adom ányt kapo tt. —■ 
Ma Benyove, S tyávnik határában , Vágbesztercétől északra.

Berzen 1. Brezan.
Besenyő 1. Pecsenyéd.
Bessác 1. Bossác.
Bezdedó. Poss. Bezdyedow. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Bezdedow. 

(1475: Dl. 17,715.) Poss. Bezdiedow. (1504: Dl. 21,262., 24,621., 
Podm aniczky-oklvt. I. 405.) Poss. Bezdyedow. (1507 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 512.) Poss. Bezdedow. (1515 : Dl. 22,694.) — Lednice 
vár ta r to z é k a .— A Puchótól ny(é).-ra fekvő Bezdedó (Bezdédfalva, 
Bezdedov) községgel azonos.

Bicsica 1. Bisztrica.
Biecse 1. Nagybiccse város és Kisbiccse h. a la tt.
Biróc. Sacerdos de Búr, Bir. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 

119.) Poss. Byer. (1380 : Akadémia kézirattára.) Plebanus de Byr. 
(1411 : Szulyovszky-lvt.) Byr. (Családnévben, 1412 : Akadém ia kéz
ira ttá ra , 1436 : R akovszky-kvtár.) Poss seu villa Byroucz. (1439 : 
Teleki: A H unyadiak kora. X. 43: Bécsi áll. lvt.) Poss. Byrovecz. 
Byrowcz (1467 : N yitrai kp t. N. 764.) Byr. (Családnévben, 1473 : 
Akadém ia kézirattára .) Byrocz. (Családnévben, 1478 : N yitrai kp t.
C. 216.) Poss. Byrocz. (1493: Dl. 19,969.) Byer. (Családnévben, 1493: 
Múz. T. a.) Poss. Byrocz. (1494 : N yitrai kpt. V. 2., 1493 : Dl. 19,969.) 
Byrowecz. (Családnévben, 1506 : Múz. T. a.) — Birtokosai a Biróci- 
és Baznai-családok. Egy Biróc nevű egészbirtokot állandóan a tren 
cséni vár tartozékakén t emlegetnek, így kétségtelen, hogy a ké t azo
nos nevű, de ekkor még jelzővel meg nem különböztetett b irtok  
valam elyikét b írta . — Ma Nagybiróc (Veiké Bierovce) és az Ádám- 
falvával egyesített Kisbiróc községek Trencséntől dny.-ra.

Biszkupic 1. Püspöki. -
Bisztrica. A dvocatus de Bytrzycz. (1409 : Dl. 9613.) Bystryczya. 

(1457 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 173.) Poss. Bystricha 
parva. (1474 : Múz. T. a., 1476 : N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) 
Poss. Bychycze. (1496 : Dl. 20,315.) —  Lietava v&r tartozéka. 
Bicsica (Bytőica) Zsolnától d.-re. *

Biterfaiva. Poss. Bytherfolua.' (1393 : Dl. 7848.) Poss. B yter- 
falua. (1395 : Dl. 8070.) Poss. Bytharow . (1474 : Múz. T. a., 1476. 
N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Bytharfalw a. (1496 ; Dl, 
20,315.) — L ietava állandó tartozéka. — Nevét a Balassa-család 
B iter nevű ősétől kap ta , aki a vidék birtokosa volt a X III. század 
elején. —  Ma B ittarova (Bitérfalva, Bitarová), Zsolnától dny.-ra.

Bobot. Plebanus de Bodac, Podag. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. 
I. I. 200.) Villa Bodok. (1355 : Múz. T. a.) Villa Bohocz castri
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Trenchiniensis. (1404 : Turócszentm ártoni nem zeti múzeum). Pred. 
Babatelei. (1431 : M otesiczky-lvt.) Poss. seu villa Boboth. (1439 : 
Teleki: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Baboth. (1493 : 
Dl. 19,969.) Poss. Boboth. (1507 : G aram szentbenedeki kvt. F. 20. 
N. 45.) Poss. Babath. (1511 : M otesiczky-lvt., 1512 : U. o.) Poss. 
Boboth. (1525 : U. o.) A trencséni vár részbirtoka, többi részeit a 
M ajthényi (Motesiczky)- és a M ittai Rozson-családok bírták . —  Ma 
Bobót, Trencséntől dk.-re.

Bobotlchotu. Poss. seu villa Bobothlyhota. (1439 : T e le k i: A 
H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Boboczkalehota. (1493 : 
Dl. 19,969.) Poss. Bobotlhota. (1498 : Sim onyi-lvt. 237. sz.) Poss. 
Bobothlehotha. (1509 : U. o. 267. sz.) — A trencséni vár részbirtoka, 
azonkívül csak soltész-családot ta lá lunk  és egy Báni nevezetű csalá
dot, m int aki a soltészságért perelt, de eredm énytelenül. — Bobot- 
lehota (Bobótszabadja, Bobotská Lehota) Trencséntől dk.-re.

Bobrovnik. Hodaz. (Családnévben, 1358 : Akadém ia kézirattára , 
A njoukori-okm t. VII. 312., 1405 : R akovszky-kvtár, 1417 : U. o., 
1419 : U. o., 1436 : U. o.) Bobrownik. (Családnévben, 1409 : R udnav- 
levéltár.) Bobrownyk. (Családnévben, 1456 : Múz. T. a.) Poss. Bob
rownik. (1466 : U. o.) Bobronyk. (Családnévben, 1469 : O. L. Kisebb 
letétek. 52. cím. 98. sz., 1471 : Dl. 17,219.) Bobrownyk. (Családnév
ben, 1473 : Akadém ia kézirattára , 1475 : Múz. T. a., 1476: N yitrai 
káp ta lan . N. 16., 1477 : Dl. 17,982., 1478 : N yitrai kp t. c. 216., Akadé
m ia kézira ttára .) Bobronyk. (Családnévben, 1481 : Múz. T. a., 1482 : 
N yitrai-kpt. N. 11.) Bobrownyk. (Családnévben, 1483: N yitrai k’pt. 
P ro t. extraser, I. f. 2., 1484 : Múz. T. a., 1491 : Akadém ia kézirat
tá ra , N yitrai kpt. N. 544.) Bobrownik. (Családnévben, 1491 : N yitrai 
káptalan . N. 766.) Poss. Dobrownyk. (1493 : M otesiczky-lvt., N yitrai 
káp talan . D. 682., Akadémia kézira ttára , M otesiczky-lvt.) Bobrownyk. 
(Családnévben, 1493 : Dl. 19,969., 1494 : Akadém ia kézirattára.) 
Bobrnyk. (Családnévben, 1494 : A kadém ia kézirattára.) Bobrownyk. 
(Családnévben, 1495: Múz. T. a., 1496: N yitrai kp t. E. 764., 1500 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 91. F. 34.) Bobronik. (Családnéyben,
1500 : G aram szentbenedeki kv t. F. 91. N. 34.) B obrynyk. (Család
névben, 1500 : U. o. I-’. 78. N. 34.) Bobrawnvk. (Családnévben, 1501 : 
Akadém ia kézirattára .) Bobronyk. (Családnévben, 1501 : N yáry-lvt.) 
Bobrawnyk. (Családnévben, 1501 : Múz. T. a.) Bobronyk. (Család
névben, 1502 : N yitrai-kpt. B. 17.) Bobrownyk. (Családnévben, 
1502: A kadém ia k éz ira ttá ra : 1503: R udnay-lv t.) Bobrowycz.
(Családnévben, 1506 : Múz. T. a.) Bobrownyk. (Családnévben, 1506: 
U. o., 1508 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. f. 39., 48.) Poss. Bobrow
nyk. (1508 : U. o.) Bobrownyk. (Családnévben, 1508. N yitrai kpt. 
CCC. 3., 1511 : Múz. T. a.) Bobronyk. (Családnévben, 1513: 1)1. 22,371.
22,022., N yitrai kpt. N. 218.) Bobrownyk. (1513 : O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27.) Poss. Bobrownyk. (1514 : N yitrai kpt. N. 219.) Poss. 
Bobronyk. (1519 : U. o. X. 46.) Zbobronvk. (Családnévben, 1520 :
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U. o. Dd. N. 1.) Bobrownyk. (Családnévben, 1520 : O. L. Kisebb le
té tek . 52. cím. 101. sz.) Poss. Bobrownyk. (1520 : Lev. Közi. 1937. 
234.) Bobronyk (Családnévben, 1520: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 
101. sz.) Poss. Bobrownyk. (1522: G aram szentbenedeki kvt. P rot. 
B. f. 26. F. 1. N. 66.) Poss. Bobrownik. (1522. Lev. Közi. 1937. 238.) — 
A Hodászy-, későbbi nevén Bobrovniki-, Bobrovniki Hodász- (Hodá- 
szy)- Halácsy-, mely később innen v e tte  előnevét, Bobrovniki 
Zernini-, Dalmady- és ZápoJvai-családok birtoka volt, b írt még 
ezeken kívül a H orváth-család is, dé csak zálog címén. —  Ma 
Bobrovnik falu, Trencséntől dny.-ra.

Dodit*.. Bood. (Családnévben, 1345: R akovszky-kvtár. 1366 : 
Fejér : CD. IX . 7. 255.) Bőd. (Családnévben, 1370 : Dl. 5852., 1388. 
IX . 21. :• Múz. T. a.) Bodicz. (Családnévben, 1405 : Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 10.) —  A m int a család szerepléséből m egállapítható, 
ez a csak névben feltűnő birtok  Vágbeszterce körül feküdt. 

Bodinalehota 1. Budinalehota.
Bohunic. Terra Bohwnycz. (1229 elő tt : Múz. T. a. 1229.) Terra 

Bohunych. (1229 : U. o.) Bohunicz. (Családnévben, 1409 : R udnay- 
levéltár, 1410 : Dl. 26,094., 1439 : Dl. 13,350.) Poss. seu villa Boho- 
nycze. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X . 43., Bécsi áll. lvt.) 
Bohonicza. (Családnévben, 1440 : N yitrai kpt.'1N. 70.) Poss. Bohunycz. 
(1453 : Múz. T. a.) Poss. Bohunicz. (1453 : U. o.) Bohonicz. (Család
névben, 1459 : Dl. 15,362.) Bohwnicz. (Családnévben, 1461 : Dl. 
15,612.) Poss. Bohonicz. (1461 :'N ádasdladányi lvt. I. 24.) Bohownicz. 
■{Családnévben, 1461 : U. o.) Poss. Bohunicz. (1461 : N ádasdladányi 
levéltár. I. 23.) Bohunicz. (Családnévben, 1467 : Múz. T. a. 1468 : 
U. o.) Poss. Bohonycze. (1470 : Dl. 983. N yitrai kpt. N. 784.) Poss. 
Bohonycz. (1472 : Dl. 17,287.) Bohunicz. (Családnévben, 1473 : 
Dl. 17,477., 1474 : 17,627.) Poss. Bohonicza. (1475 : Dl. 983., 25,241. 
N yitrai káp t. N. 378.) Poss. Bohanicz. (1475: U. o.) Bohonicza. 
(Családnévben, 1476 : Dl. 17,752.) Bohwnycz. (Családnévben, 1478 : 
Múz. T. a.) Poss. Bohonycz. (1478 : U. o.) Bohunicz. (Családnévben, 
1478: U. o.) Poss. Bohwnycz. (1482 : Dl. 18,643.) Boznycz. (!) (Család
névben, 1482 : N yitrai kp t. N. 771.) Bohunicz. (Családnévben,
1483 : U. o. P ro t. extraser. I. 3.) Bohunycz. (Családnévben, 1484 : 
U. o. I. 10.) Bohonyczk. (Családnévben, 1484 : U. o. I. 31.) Poss. 
Bohwnycz. (1484 : Dl. 18,867.) Bohonycz. (Családnévben, 1484 : Dl. 
18,867.) Bohwnycz. (Családnévben, 1484 : Dl. 26,027.) Bohunicz. 
(Családnévben, 1485 : Simonyi-lvt. 226. sz.) Bohwnycz. (Családnév
ben, 1487 : Múz. T. a.) Bohunicz. (Családnévben, 1487 : Simonyi-lvt. 
227. sz.) Bohonycz. (Családnévben, 1488 : Dl. 19,369.) Bohunycz. 
(C :aládnévben, 1488: N yitrai kp t. W H H H .) Bohanycz. (Család
névben, 1488 : U. o. N. 458.) Bohwnycz. (Családnévben, 1488 : U. o. 
N. 687., 1489 : Dl. 19,519.) Bohunicz. (Családnévben, 1491 : N yitrai 
káptalan . N. 776.) Bohwnycz. (Családnévben, 1491 : Akadémia 
kézirattára , N yitrai kp t. N, 544.) Bohonycz. (Családnévben, 1492 :
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Esterházy-hitb . lv t. Rep. 27. F. A. N. 22 et C.) Bohwnycz. (Család
névben, 1492 : Dl. 19,860.) Bohonicz. (Családnévben, 1493: Dl.
19,969., 1496 : N yitrai káp t. O. 13.) Bohonycz. (Családnévben, 
1496 : Dl. 20,315., 1497 : Akadém ia kézirattára.) Bahwnycz. (1498 : 
Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. I. 319.) Bohunicz. (Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 319., Dl. 20,687., 20,688.) Bwhonycz. (Családnévben, 
1499 : G aram szentbenedeki kv t. F. 91. N. 13.) Bwhwnycz. (Család
névben, 1500 : Múz. T. a.) Bohanowcz. (Családnévben, 1500 : U. o. 
F. 128. N. 22.) Bwhwnycz. (Családnévben, 1500 : U. o. F. 78. N. 34.) 
Bohwnycz. (Családnévben, 1500 : Dl. 20,903., Podm aniczky-oklvt. 
I. 361., 363.) Bohownycz. (Családnévben, Podm aniczky-oklvt. I. 
362.) Poss. Bohunycz. (1501 : Múz. T. a.) Poss. Bwhwnycz. (1500 : 
U. o.) Bwhwnycz. (Családnévben, 1501 : Podm aniczky-oklvt. I. 370.) 
Bohwnycz. (Családnévben, 1502: Akadém ia kézirattára , 1505.) 
Bohunycz. (Családnévben, 1506 : Szulyovszky-lvt.) Bohwnycz. (Csa
ládnévben, 1508 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 42., Dl. 21,792., 
Podm aniczky-oklvt. I. 544.) Poss. Bohonycz. (1509 : Múz. T. a.) 
Poss. Bohwnycz. (1509 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 1.) Poss. Bwho
nycz. (1515 : A kadém ia kézirattára , Dl. 22,645., 1517 : G aram szent
benedeki kv t. Prot. A. N. 14., Dl. 22,929; Múz. T. a., 1518: Dl. 
23,101.) Bohwnycz. (Családnévben, 1519 : Dl. 23,293.) Poss. Bohnycz. 
(1519 : N yitrai kp t. N. 613.) Bohwnycz. (Családnévben, 1520 : U. o. 
Prot. extraser. II. 1.) Bohwnicz. (Családnévben : 1520 : Dl. 983.) 
Bohonycz. (Családnévben, 1520 : Múz. T. a., Dl. 23,331.) Poss. Bo
honycz. (1524. X. 29 : Múz. T. a.) — Birtokosai Oroszlánkő vára, 
a Bohuniczky-, Bohunici H alupa-, Szlavnicai Sándor-, Pruszkai- és 
Zápolyai-családok. — 1493-ból Symonowych (Simonowich) László, 
Kobza János, D orothnyk (Dorotinich) Gergely, Faba Péter, Buda 
István, Petrusowich (Petrussovich) Lukács, György és Jakab , 1509-ből 
Tumnowycz Pál és M átyás, 1517-ből Yarecz M árton és György sutor, 
1519-ből Oppalacz M árton és Thkadlecz M átyás névszerint felsorolt 
jobbágyai ismeretesek. — Ma Bohunic (Vágbánya, Bohunice) Illavá- 
tól é.-ra.

Uohusziavic. Boguzlawicz. (Családnévben, 1436: Rakovszky- 
könyv tár.) Bohwzlawycz. (Családnévben, 1450 : Dl. 14,339.) Bohuz- 
lawicz. (Családnévben, 1453 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 2.) Bohusla- 
wycz. (Családnévben, 1453 : Dl. 14,653., 1481 : Múz. T. a.) Bohwzla- 
wicze. (Családnévben, 1481 : N yitrai kp t. N. 256.) Poss. Bohuzla- 
wycz. (1484 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 13.) Bohlynzlawycz. 
(Családnévben, 1496 : U. o. F. 2.) Bohwzlawycz. (1501 : N yáry-lv t., 
Múz. T. a.) Bohuzlawyoz. (Családnévben, 1508 : N yitrai kp t. P rot. 
extraser. I. 47.) Poss. Bohwzlawycz. (1521 : Lev. Közi. 1937. 236.) —• 
B irtokosa a Bohuszlavici, később Maloveczky néven ism ert család. 
Zálogbirtokosa volt egyes birtokrészeknek az Újfalussy- és Kekeházay- 
család. — Ma Bohuszlavic (Bogyoszló, Bohuslavice Trenőianske) 
Beckótól ény.-ra.



102 FELVIDÉK

Boleso. Villa Bolleso. (1379 : Múz. középkori m ásolatok.) Poss. 
Bolsova. (1381 : Dl. 684(3. 25,723.) Poss. Boleschow. (1414 : Dl. 
10,212.) Bolessow. (1441 : Dl. 13,620.) Bolesow. (Családnévben, 1401 : 
N ádasdladányi lvt. I. 24.) Poss. Bolesow. (1484 : N yitrai kpt. Prot. 
exlraser. I. 15.) Bolessow. (Családnévben, 1484 : Dl. 18,867.) Poss. 
Bolesso. (1487 : N yitrai kpt. K. 99.) Bolessow. (Családnévben, 1489 : 
M etternich— Sándor-cs. lvt. D. X. 2., 4.) Boleso. (Családnévben,
1494 : A kadém ia kézira ttára .) Poss. Boleso. (1506 : Szepesi kpt. 
P ro t. I. f. 47.) Poss. Bolesso. (1507 : Dl. 21,704., Podm aniczky-oklvt. 
I. 521.) Poss. Bolessow. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 527., 1508 : 
Dl. 21,792., Podm aniczky-oklvt. I. 542., 1510 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 593.) Boleso. (Családnévben, 1515 : A kadém ia kézirattára .) Poss. 
Bölyoso. (15Ki : Garam szentbenedeki kv t. F. 3. N. 66.) Bolessow. 
(Családnévben, 1517 : Múz. T. a.) Poss. Bolessow. (1517 : Dl. 23,004. 
Szulyovszky-lvt., 151 : Dl. 23,030., 23.125.) Poss. Boleso. (1518: Dl. 
23,033.) Boloso. (Családnévben, 1518 : Garam szentbenedeki kvt.
F. 42. X. 35.) Poss. Bolesow. (1519 : Dl. 23,138.) Poss. Boleso. (1519 : 
ü l. 23,144.) Poss. Bolessow. (1521 : Turóci kvt. Prot. vet. 70.) — 
A Bolesói-, Porubai-, Klucsovszky-. Podm aniczky-, Kaszai-, a vág- 
besztercei Szűz Mária egyház Mindszent o ltára, Szlavnicai Sándor-, 
Rozson- és Bohuniczky-család b írtak  részbirtokokat. — Névszerint 
ism ert jobbágyai 1510-ból Blahw thka Balázs, Balazowych István és 
Symonowych Mihály, 1519-ből pedig Stozale Pál, Zawyska Lőrinc, 
Szaniszló sutor, Czernv B álint és Balázs fia János. — Ma Bolesó 
(Boleso, Bolesov) D ubnictól é.-ra.

Borosán. Borscan. (1113 : Fejérpataky  : K álm án király oklevelei. 
59.) Predium  Bursix. (1208: 110. VII. 4. 1)1. 54—55.) Barchan. 
(Családnévben, 1417. Y. 3 : Múz. T. a., 1426. IV. 8. : U. o.) Borchan. 
(Családnévben, 1435. IV. 25 : Múz. T. a., 1139 : Dl. 13,297.) Barchan. 
(Családnévben, 1474 : Garam szentbenedeki kv t. F. 54. F. 28.) Bar- 
czan. (Családnévben, 1496 : Podm aniczky-oklvt. I. 292.) Borczan. 
(Családnévben, 1496: U. o. I. 294.) Borchan. .(Családnévben, 1500: 
Garam szentbenedeki kv t. 1*'. 20. X. 23.) Barchan. (Családnévben, 
1510 : N yitra i kp t. CCC. 3.) Borczan. (Családnévben, 1513 : Turóci 
konvent. Prot. vet. 21.) Borchan. (Családnévben, 1514 : G aram szent
benedeki kvt. F. 27. N. 41.) Barchan. (Családnévben, 1516 : U. o. F. 3. 
N. 66.) Borchan. (Családnévben, 1518 : U. o. F. 42. N. 25., 1525 : 
F. 38. N. 24.. N yitrai káp t. C. 843.) -  A nyitrai püspöké, később neme
sek bírják. —  H atárje le it em lítik 1208-ban : mons gradix, Selisapatac, 
v ia de prus, rivulum  mirhi, te rra  basnam  et te rra  de sir (desir), te rra  
domini episcopi, te rra  detvi, terra  blasii, via Motihe, locus hostam istil. 
Ma Borcsány, Boróany, Bántól dny.-ra.

Boresle. Villa Bork, trencséni várföld. (1238 : Dl. 1461 ex 1328., 
224 ex 1737., F e jé r : CD. IV. 1. 131. rosszul Berek alakban.) B:>rth. 
(Családnévben, 1245 : Dl. 1593. AUO. VII. 199.) Borsich. (Család
névben, 1376 : Dl. 6355.) Poss. Borczicza. (1381 : Dl. 6846., 25,723.)
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Borsithy. (Családnévben, 1399 : Dl. 8457., W enzel: Stibor vajda. 117.) 
Borsicz. (Családnévben, 1412 : Fejér : CD. X. 6. 432.) Borczicz. 
(Családnévben, 1422 : Múz. T. a.) Borsicz. (Családnévben, 1434 : 
Dl. 12,596.) Borchicz. (Családnévben, 1440 : N yitrai kp t. N. 70.) 
Borczicz. (Családnévben, 1441 : Dl. 13,626.) Borsicz. (Családnévben,
1441 : U. o.) Borczycz. (Családnévben, 1453 : Múz. T. a.) Borsicz. 
(Családnévben, 1461 : N ádasdladányi lvt. I. 23., Dl. 15,612.) Borczycz. 
(Családnévben, 1467 : Dl. 16,477.) Borcyczky (1) (Családnévben,
1468 : Múz. T. a.) Borczicz. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,130.) 
Borsykych. (Családnévben, 1472 : Podm aniczky-oklvt. I. 108.) 
Borchycz. (Családnévben, 1475 : Dl. 17,715.) Borsycz. (Családnévben, 
1477 : Dl. 17,982.) Borczicz. (Családnévben, 1479 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 139.) Borchycz. (Családnévben, 1480 : N yitrai kpt. 
N. 547.) Borchicz. (Családnévben, 1480 : U. o.) Borsycz. (Családnév
ben, 1482 : Podm aniczky-oklvt. I. 162., 165., Dl. 18,634. Garam- 
szentbenedeki-kvt. F. 15. N. 6.) Borssytz. (Családnévben, 1482 : 
Podm aniczky oklvt. I. 167.) Borsych. (Családnévben, 1484 : N yitrai 
káp talan . N. 31.) Borczycz. (Családnévben, 1484 : Dl. 18,867.) 
Borchych. (Családnévben, 1488 : N yitrai kpt. N. 687., 1492 : Dl. 
19,860.) Borczicz. (Családnévben, 1493 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) 
Borchych. (Családnévben, 1493 : Dl. 19,969.) Poss. Borchycz. (1495 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 4. N. 15.) Borchycz. (Családnévben,
1496 : Dl. 20,315.) Barchych. (Családnévben, 1500 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 342.) Borchycz. (Családnévben, 1500 : G aram szent
benedeki kvt. F. 78. N. 34. F. 91. N. 13., 1508 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 539.) Poss. Borczycz. (1508 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 1.) Prédium  
seu poss. Borchycz. (1510 : G aram szentbenedeki kv t. F. 35. N. 8.) 
Poss. Borczycz. (1511 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 17.) Poss. Borchycz. 
(1511 : U. o.) Borchycz. (Családnévben, 1515 : A kadém ia kézirat
tára .) Borchycz. (Családnévben, 1516 : Garam szentbenedeki kv t. 
F. 21. N. 48.) Borchych. (Családnévben, 1516 : U. o. F. 94. N. 34.) 
Poss. Borczych. (1516 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 23.) Borchycz. 
(Családnévben, 1517 : Garam szentbenedeki kv t. P ro t. I. 15.) Bor- 
zycz. (Családnévben, 1518 : Dl. 23,004.) Borczycz. (Családnévben, 
1518 : Garam szentbenedeki kv t. F. 30. N. 30.) Poss. Borchycz. 
(1519 : N yitrai kp t. FF . 2., 1524 : U. o. Dd. 2. —  Birtokosai a Bor- 
csiczky-, Viszocsányi-, Nozdrokóczy-, Bélái- és Dezséry-családok. — 
1519-ben a Bélai-család Herkosowygh Laczko, H rehus M árton, 
Benes Gál, és Markó nevű jobbágyait említik. —  Ma Borcsic, Borőice, 
Dubnicától ény.-ra.

Boeác. Hospes de Bosach. (1380 : A kadém ia kézira ttára .) Bosaach. 
(Családnévben, 1414 : U. o.) Villa Besacz. (14 7 : Dl. 17,902., 17,904.) 
Poss. Besach. (1479 : Dl. 18,150.) Poss. Bassecz. (1506 : Múz. T. a.) — 
Bolondóc vár tartozéka. — A Beckótól ény.-ra fekvő Bossác, Bosaca 
község.

Urezani. Poss. Berzen. (1393 : Dl. 7848., 1395: Dl. 8078.) Brezen.
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(Családnévben, 1473 : Dl. 17,418., 17,368., 15,773.) Poss. Breznw. 
(1474 : Múz. T. a. 1476.) Poss. Brezanw. (1474: N yitrai kpt. N. 492.) 
Poss. Brezanow. (Dl. 17,605.) Poss. Brezan. (1496 : Dl. 20,315.) — 
L ietava v á r tartozéka. —r A L ietavától ény.-ra fekvő Brezanival 
(Berzseny, Brezany) azonos.

Breznicc. Poss. Breznycze. (1388 : R ákóczi—A sprem ont-lvt. 
Capsa 113. F. 3. N. 58.) Poss. W elikabreznycza, Malabreznycza. 
(1471 : Dl. 17,185.) Poss. utraque Breznycze. (1475 : Dl. 17,715.) 
Poss. Breznyche. (1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 405., 
Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. I. 408.) Breznycz. (Családnévben, 
1505 : N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 27., Dl. 25,297. ex 1760.) Poss. 
Breznycze. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 513.) Poss. Kys Berzencze, 
Naghberzencze. (1515 : Dl. 22,694.) — K ezdetben a Veszkai- és 
Bagyinei-család b irtoka, 1471-től kezdve a ledniczei vár tartozékai 
között szerepel. —  Alsó- és Felsőbreznic (Alsó- és Felsőnyiresd, 
Dolnia és H orniabreznica) Belustól ény.-ra.

Brezolup. Terra Brezolup, Berzolup. (1323 : O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27.) Poss. Presalub. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. 
Brezolwpy. (1470: Dl. 17,014., Podm aniczky-oklvt. I. 90.) Brze- 
solwpy. (1470 : Dl. 17,016., Podm aniczky-oklvt. I. 92.) Poss. Brezo
lwpy. (1771 : Dl. 17,216., Podm aniczky-oklvt. I. 98.) Poss. Brezolwp. 
(1473: Dl. 17,483., Podm aniczky-oklvt. I. 114.) Poss. Brezolup. 
(1481 : Dl. 18,535., Podm aniczky-oklvt. I. 50.) Poss. Brezolowppy. 
(1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Prezolouppy. (1483 : U. o. 
L itt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Brezolup. (1499 : Dl. 20,874., Podm aniczky- 
oklvt. I. 150.) Poss. Brezolwppy. (1506 : G aram szentbenedeki k v t. 
P rot. A. f. 36.) Poss. Brezolwpy. (1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., 
Podm aniczky-oklvt. I. 487., 1525 : Garam szentbenedeki kv t. P ro t. 
B. f. 83. F. 32. N. 38., 1526 : Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) M indannyi
szor Ugróc v ár tartozékai között sorolják fel, azonban nem az egész 
birtok volt a v ár tartozéka, m ert abban részeket b írtak  a Bessenyői-, 
Bessenyői Sár-, Halácsy- és Podm aniczky-családok is. U tóbbi b irtok
része Bán ta rtozékát alkotta. —  Brezolup (Bánnyires, Brezolupy) 
B ántól dk.-re.

Brieszten. Bresten. (Családnévben, 1493 : Dl. 19,923., Podm a- 
niczky-oklvt. I. 242.) Bresthyen. (Családnévben, 1496 : DL 20,315.) 
Brieste. (Családnévben, 1508 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 1.) Briest. 
(Családnévben, 1510 : Dl. 21,993., Podm aniczky-oklvt. I. 580.) —  
Birtokosa valószínűleg az innen nevezett Brieszteni-család volt. — 
Briesztene (Brestény, Briestené) Illavától k.-re, közel a nyitrai 
határhoz.

Brodnó. Poss. Budno. (1438 : Szunyogh-lvt. 18. sz. más.) Poss. 
Brodno. (1438 : Fejér : CD. XI. 170.) Poss. Brodnya. (1438 : U. o.) 
Poss. Brodna. (1504 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et 
D., 1507 : Balassa-lvt.) Poss. Brwdna. (1507 : Esterházy-hitb.
lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Budna. (!) (1507 : Szunyogh-
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levéltár.) Poss. Brodna. (1508 : Balassa-lvt.) — Budetin várkastély 
tartozékai között találjuk. — H atárje le it 1. B udetin várnál. — Ma 
Brodnó (Borodnó, Brodno), Kiszucaújhelytől d.-re.

Budetin. Badacin. (1321 : Fejér : CD. X. 8. 173.) W udethin. 
(1384 : Fejér : CD. XI. 533.) Poss. Budetin, Budethin, Budyetin. 
(1438 : Fejér : CD. XI. 170., Esterházy hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) 
Poss Bwdethin. (1498 : Garam szentbenedeki kvt. F. 47. N. 10.) Poss. 
Budethin. (1504: Esterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87. D., 1507: 
U. o. Rep. 28. F. A. N. 87. F., Balassa-lvt., Szunyogh-lvt.) Poss. 
B udathyn. (1519 : Dl. 23,279.) — H atárjelei közül 1498-ban a Dwben 
cserjést említik. Többi határje le it 1. Budetin várnál, melynek ta r to 
zékát alkotta. — Budetin (B udatin) Zsolnától északra, vele szemben 
a Vág jobbpartján .

Budinalehota. Bodowhylhota. (Családnévben, 1430 : Szulyovszky- 
levéltár.) Bodinalehotha. (Családnévben, 1431 : Dl. 12,388.) Poss. 
Bwgmalhotha. (1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) 
Bodalehotha. (Családnévben, 1473. Dl. 15,773., 17,418., 17,568.) 
Pred. Bodinalehota. (1496 : Dl. 20,393., Podm aniczky-oklvt. I. 272.) 
Pred. Bwdinalehotha. (1496 : Dl. 20,431., Podm aniczky-oklvt. I. 
278.) Poss. Bwdynaleotha. (1498 : Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt. 
I. 238.) Poss. Budinalehota. (1500 : Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt.
I. 361.) Poss. B adynalehotha. (1500 : Dl. 20,968., Podm aniczky- 
oklvt. I. 365.) Poss. Budanilehota. (1503 : Dl. 20,768., Podm aniczky- 
oklvt. I. 397.) Poss. Bodym alehotha. (1510 : Turóci kv t. P ro t. vet. 
f. 18., Podm aniczky-oklvt. I. 583.) Poss. Bodinalehota. (1512 : Turóci 
konvent. Prot. vet. f. 18.) — N evét az 1430-tól szereplő Bodától 
nyerte. B irtokosai Boda utódai, a B odinalehotai-, későbbi nevén 
Szalóki-család. A birtok későbben a Szulyói-, m ajd a Podm aniczky- 
család kezére ju to tt, amely a besztercei uradalom hoz csatolta. A fen
tieken kívül b írt még a Csernyánszky-család is. — A  Vágbesztercétől 
d(k).-re fekvő Bogyinával (Bogyós, Bodina) azonos.

Bulk. Poss. Bwlk. (1508 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) — 
A Bulki- és Bohuszlavici-család b irtoka. —  Fekvése m eghatározha
ta tlan , valószínűleg a várm egye déli részében, a Vág körül keresendő. 

Cebelcn 1. Gbelány.
Cérna Ostrzetiez 1. Sztrecse.
Chcvnik 1. Styaunik.
Chlévény 1. Helvény.
Chluniez 1. Humecz.
Chocholna. Poss. Kys Chocholna. (1396 : N yáry-lvt.) Poss. 

Chocholna. (1404 : Dl. 8993.) Poss. Kyshoholna. (1405 : Múz. T. a.) 
Poss. Haholna. (1412 : Dl. 9926.) Poss. Hoholna. (1422 : Dl. 12,828.,
1423 : Dl. 12,830., 1417 : Múz. T. a.) Poss. Kyshoholna. (1434 : 
N yáry-lvt. 1437.) Poss. Kyshoholna. (1435 : U. o.) Poss. Hoholna. 
(1456 : Dl. 15,046., 1458 : Múz. T. a., 1470 : N yitrai kp t. N. 568.) 
1’oss. Kokholna. (1470 : Dl. 17,066.) Poss. Hoholna. (1475 : Múz.
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T. a.) Poss. Kyschokolna. (1479 : Dl. 18,248.) Poss. Hoholna. (1480 : 
Dl. 18,405.) Poss. Naghoholna. (1481 : Múz. T. a.) Poss. Kyshoholna. 
(1481. III. 30 : Múz. T. a.) Poss. K yshaholna. (1481 : Múz. T. a.) 
Poss. Kyshohalya. (1481 : N yitrai kpt. N. 256.) Poss. N ahdhoholna (!) 
(1481 : Múz. T. a.) Poss. Kyshoholna. (1482 : Múz. T. a.) Poss. Nadho- 
holna. (1484 : Dl. 18,867.) Poss. Hoholla. (1493 : Múz. T. a., 1519 : 
Dl. 23 ,398.) Poss. Kyshoholna. (1499 : Múz. T. a. 1500.) Poss. Cho- 
cholna. (1501 : N yáry-lvt.) Poss. Hoholna. (1501 : U. o.) Poss. Cho- 
cholna. (1503 : R udnay-lvt.) Poss. Kyshoholna. (1505 : N yitrai kpt. 
Prot. extraser. I. 24.) Poss. Naghhoholna. (1508 : U. o. P rot. extraser. 
I. 38.) Poss. Naghoholna. (1508 : U. o.) Poss. Hocholna. (1520 : Dl. 
983.) — A m int a birtokosok megoszlása m u ta tja , a két birtok, Kis- 
és Nagychocholna közül a jelzőtlen Choholnán mindig Nagychocholna 
értendő. N agychocholnát feltűnésekor egy Mihály nevű vadász vagy 
pecér kap ja  zálogba, de nem az egészet, m ert ra jta  kívül bírnak még 
a legkorábbi időtől kezdve aR átony i-,m ajd  annak nőági leszárm azot
tam  a Pleskóczy-, Széchenyi- és Petőfalvi-családokon kívül a Soky-, 
Zamaróczky-, Velcsiczky- és Simonyi-családok is. A Szlopnay-esalád 
kezdetben zálog-, m ajd örökbirtokként szerzett részeket és ezeket 
Oroszlánkő várához csatolta. A Z abláthyak ugyancsak a zálogbirto
kosok közé ta rto z tak , éppen úgy, m int Kischoholnán, ahol a Bélái-, 
Kocsóczy- (Kiskocsóczy-), Rakolupszky-, Rakolupi Gebes-, Gúthi 
Országh-, Somszegi- és Somszegi Livinai-, Halácsy- és Velcsiczky- 
Családok b írtak  örök jogon. —  Ma Kis- és Nagychocholna (Kis- és 
N agytarajos, Vel’ká és Malá Chocholná), Trencséntől dny.-ra. 

Chotesó 1. Kotesó.
Chriscslce. Poss. seu villa Chrischicze. (1439 : T e lek i: A H unya

diak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) — Trencsén vár tartozéka volt. E l
tű n t falu. A tartozékok felsorolási sorrendjéből következtetve vala
hol Szoblaho és Bobot körül fekhetett.

Chya 1. Suja.
Cimena. Poss. Czymyna. (1484 : N yitrai kp t. Prot. extraser.

I. 11., 1493 : Dl. 19,969.) — Trencsén vár részbirtoka volt, többi 
részein a Surányi-, Bessenyői Sár-, Halácsy- és Soky-családok osztoz
tak . — Cimena (-Ojvíz, Cimenná) B ántól ny(é).-ra.

Cimoráe 1. Timorác.
Cizina 1. Tizsina.
Crasna 1. Kraszna.
Crivoklát 1. Krivoklát.
Csaltic. Chalka. (Családnévben, 1349 : Kapy-lvt., L itt. W. F.

II. N. 2.) Poss. Chalk. (1349 : Dl. 4083.) Chalka. (Családnévben, 1368 : 
Szulyovszky-lvt., 1372 : U. o., 1375 : U. o., 1422 : Brogyáni-lvt., 
1444 : U. o.) Chalczycz. (Családnévben, 1470 : N yitrai kp t. N. 1.) 
Chalka. (Családnévben, 1474 : Dl. 17,625.) Chalkay. (Családnévben, 
1481 : N yitrai kp t. N. 666.) Chalthycz. (Családnévben, 1482 : U. o. 
771.) Chalchycz. (Családnévben, 1483 : A kadém ia kézirattára .)
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C halta. (Családnévben, 1489 : Ocskay-lvt.) Chalka. (Családnévben, 
1489 : Dl. 19,519.) Chaltha. (Családnévben, 1491. A kadém ia kéz
ira ttá ra ., N yitrai kpt. N. 544., 766.) Chalchycz. (Családnévben, 1493 : 
U. o. N. 377.) Chaltheczk. (Családnévben, 1493: U. o. N. 377.) Chalka. 
(Családnévben, 1495 : Dl. 20,321., Podm aniczky-oklvt. I. 267.) 
Chelchycz. (Családnévben, 1496 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., Pod
m aniczky-oklvt. I. 270.) Czalka. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,876., 
Podm aniczky-oklvt. I. 339.) Chalthycz. (Családnévben, 1500 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 20. N. 23.) Chalta. (Családnévben, 1502 : 
A kadém ia kézirattára .) Chalka. (Családnévben, 1505 : N yitrai kp t. 
P ro t. extraser. I. 30.) Chalthycz. (Családnévben, 1514 : G aram szent
benedeki kv t. F . 27. N. 41.) Chalka. (Családnévben, 1517 : U. o. 
F. 59. N. 4., 1519: U. o. F. 48. N. 14.) — A községről’e lnevezett' 
nemesi család b írta . — E lpusztu lt község, m a puszta B ántól d(k).-re.

Cselkólenota. Celko. (Személynév, 1339 : Dl. 10,917.) Poss. 
Chelkwalhotha. (1471 : 1)1. 14,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. 
Chalkowalehota. (1501 : Dl. 21,044., 21,076., Podm aniczky-oklvt. 
I. 376.) Poss. Czelkowalehota. (1510 : Dl. 21,993., Podm aniczky-oklvt. 
I. 581.) —  A besztercei várhoz ta rto zo tt, nevét az 1339-ben em lített 
Cselkótól nyerte, aki kezdetben soltészi, örökösei pedig prédiálisi 
joggal b írták  a falut'. — Ma Cselkólehota (Cselkószabadja, Celkova 
Lehota) Vágbesztercétől dk.-re, Domanistól d.-re.

Cscrna. Naghcherna. (Családnévben, 1361 : Dl. 5040., Esterházy- 
hitbizom ányi lvt. Rep. 28. F. C. N. 167., 168., 172 et NB.) Poss. 
K yscharna. (1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. 
Chzrna parva. (1474 : Múz. T. a. 1476.) Poss. Chzena parva. (1474 : 
N yitrai kp t. N. 492.) Poss. Chrna parva. (1474 : Dl. 17,605.) Cherna. 
(Családnévben, 1477 : Podm aniczky-oklvt. I. 122.) Czerna. (Család
névben, 1476 : Dl. 17,782.) Gherna. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., 
Podm aniczky-oklvt. I. 134., 1481 : Dl. 18,454., Podm aniczky-oklvt. 
I. 153.) Naghcherna. (Családnévben, 1482 : Dl. 18,634., G aram szent
benedeki kvt. F. 15. N. 6.) Cérna. (Családnévben, 1483 : N yitrai kpt. 
N. 10.) Cherna. (Családnévben, 1483 : Dl. 18,807.) Czerna. (Család
névben, 1485 : Dl. 19,049., Podm aniczky-oklvt. I. 188.) Cherna. 
(Családnévben, 1489 : 1)1. 19,519.) Cherne. (Családnévben, 1496 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 273.) Poss. Charna. (1496 : Dl. 20,315.) Poss. 
Cherna. (1508 : Dl. 21,823., Podm aniczky-oklvt. I. 540.) Czerna. 
(Családnévben, 1510 : Dl. 21,993., Podm aniczky-oklvt. I. 579.) Poss. 
Kysczorna. (1510 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 14.) Poss. Czorna. (1512 : 
Turóci kvt. Prot. vet. í. 18.) Czerna. (Családnévben, 1519 : Múz. 
középkori m ásolatok.) Kyscherna. (Családnévben, 1520 : Turóci kv t. 
l^ o t. vet. f. 33., 1524 : Garam szentbenedeki kvt. F. 21. N. 50., F. 80. 
N. 25.) Nagh Cherna. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068.) — A besz
tercei, m ajd  a lietavai vár tartozéka, de ezeken kívül b írtak  még a 
Csernyánszky-, a Csernai Thelien- és a Budinalehotai-családok is. — 
Kis- és Nagycserna, Mala, Vel ka Öierná, Rajectől ény.-ra.



108 FELVIDÉK

Csernakokosztolec 1. Kosztolec.
Csernalehota. Poss. Chernalehota. (1389 : M ednyánszky-lvt.

1391., 1467 : Dl. 16,484.) Poss. Chernalyhota. (1481 : N yitrai k p t. 
N. 666., M otesiczky-lvt.) Poss. Chernalehota. (1483 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 1. N. 6., L itt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Chernalhoda. (1485 : Podm a
niczky-oklvt. I. 181.) Poss. Chernalehota. (1506 : G aram szentbene
deki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Chernalehota. (1506 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 1. N. 11., Podm aniczky-oklvt. I. 487., 1525 : Garam szentbene- 
deki-kvt. Prot. B. f. 83. F. 32. N. 38., 1526 : Szepesi kp t. P rot. II. 
f. 44.) —- 1485-ből Konechny Lőrinc és János, K rezuar M átyás, V itus, 
Vidus, Kossan János, Nemkowycz Ferenc, D obrothka János, Ondre- 
gecz András, Pau lyk  Pál, Brikowych M áté m egnevezett jobbágyai 
ismeretesek. —- Állandóan Ugróc tartozéka, 1467-ben azonban 
Oroszlánkőhöz szám ították . —- Ma Csernalehota (Csarnólak, Őierná 
Lehota) Trencséntől k(d).-re, közel a ny itra i határhoz.

Cservenikainen 1. Vereskő.
Csicsman. Poss. Cziczman. (1272 : Fejér : CD. X. 3. 259., DL

795., 794., Köpcsényi lvt. F. Capsa. 13., 16., 52., 1364: CD. IX . 
6. 128., Dl. 4449., 5329.) Poss. Chychman. (1411 : Teleki-család zab
láti levéltára.) Poss. Cziczman. (1502: U. o.) — Birtokosai a Turóczy-,. 
Benedekfalvi Detrik- és zálog címen a Rakovszky- és Kisjeszeni 
Jeszenszky-családok. —• Csicsmány, Öicmany, Illavától k(d).-re.

Csonkakőmegy 1. Kömegy.
Csuklász. Chuklaz. (Családnévben, 1352 : Dl. 4269., Anjoukori- 

okm ánytár. V. 571.) Chuklas. (Családnévben, 1435 : Múz. T. a .) 
Chuclas. (Családnévben, 1459 : Dl. 15,362.) Czuklas. (Családnévben, 
1461 : Akadém ia kézira ttára , 1466 : U. o.) Chwklaz. (Családnévben, 
1489 : Dl. 19,519.) Chwklyaz. (Családnévben, 1514 : N yitrai kp t. 
N. 676.) Chwklaz. (Családnévben, 1514 : U. o. N. 219., 1519 : U. o. 
N. 46.) Poss. Chwklaz. (1523 : G aram szentbenedeki kvt. F. 51. 
N. 29.) — A Csuklászi- és K isaponyi-családok birtoka. —  Csuklász,. 
Öuklasovce, B ántól ény.-ra.

Csütörtök. Villa Chewthewrthek. (1477 : Dl. 17,902.) Poss.. 
Chewthewrtek. (1477 : Dl. 17,904.) Poss. Chetherthek. (1479 : Dl.
18.150., 1500 : Garam szentbenedeki kvt. F. 128. N. 22.) Poss. Cheter- 
tek. (1521 : Lev. Közi. 1937. 235., 236.) — Bolondóc vár állandó ta r 
tozéka volt, de b írt benne részeket a M aloveczky-család is, amely 
u tán  zálogbirtokosok voltak  a H erdy- és Kekeházay-családok. —  
Csütörtök (Vágcsütörtök, S tvrtok) Beckótól é.-ra.

Dcrsk 1. Draskóc.
Detk. Poss. Felsodeth. (1484 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 14.) 

A Zamaróczky- és Szlopnay-családok b irtoka volt. — E ltű n t falu, 
fekvése m eghatározhatatlan , valószínűleg a Vág m entén feküdt az 
em líte tt két család birtokainak szomszédságában.

Dczsér. Terra desir. (1208 : Dl. 54— 55., HO. VII. 4.) Villa 
Philippi filii Desiderii, Sdysir. (1232 : Fejér : CD. III. 2. 402., Száza-
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<iok. 1906. 626.) Plebanus de Sur, Desur. (1332— 1337 : Mon. Vat. 
Ser. I. I. 200.) Deser. (1352 : A njoukori-okm t. V. 571., Dl. 4269., 
1354: Szulyovszky-lvt.) Poss. Deser. (1388: Dl. 7420.) Desery.- 
{Családnévben, 1396: Múz. T. a.) Deser. (Családnévben, 1400: 
Szulyovszky-lvt.) Deseer. (Családnévben, 1407 : Múz. T. a.) Deser. 
{Családnévben, 1411 : Justh -lv t.) Deeser. (Családnévben, 1412 : 
Szulyovszky-lvt.) Deser. (Családnévben, 1415 : Dl. 10,365.) Dezer. 
{Családnévben, 1418 : Akadém ia kézirattára.) Deser. (Családnévben,
1419 : Múz. T. a., 1423 : Justh -lv t.) Dezer. (Családnévben, 1444 : 
B rogyáni-lvt.) Deser. (Családnévben, 1453 : Dl. 14,665., Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 5á., 1461 : A kadém ia kézirattára , 1462 : N yitjá i kpt. 
N. 139. 528., 1465 : U. o. N. 1068., 1464 : Múz. T. a., 1466 : Dl. 16,426., 
Podm aniczky-oklvt. I. 64.) Poss. Deseryczk. (1469: N yitrai kpt. 
N. 490.) Deser. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,216.) Poss. Dezerycz. 
(1474 : Múz. T. a.) Desery. (Családnévben, 1481 : N yitrai kpt. N. 666., 
Podm aniczky-oklvt. I. 183.) Dezer. (Családnévben, 1482 : N yitrai 
káp talan . N. 771.) Deser. (Családnévben, 1483 : U. o. P ro t. extraser. 
I. 3.) Poss. Deser. (1484 : U. o. I. 11.) Desery. (Családnévben, 1485 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 183.) Deser. (Családnévben, 1487 : N yitrai kp t, 
N. 773.) Deseer. (Családnévben, 1487 : U. o.) Deser. (Családnévben) 
1489 : Dl. 19,519.) Deseer. (Családnévben, 1489 : N yitrai kp t. N. 685.) 
Deser. (Családnévben, 1491 : U. o. 544. 766., A kadém ia kézirattára.. 
Dyezericz. (Családnévben, 1492 : N yitrai kpt. ZZ. 148.) Desery ez. 
{Családnévben, 1493 : A kadém ia kézira ttára .) Deser. (Családnévben,
1493 : Dl. 20,037., Podm aniczky-oklvt. I. 246., 1494 : Dl. 20,215., 
Podm aniczky-oklvt. I. 255.) Deserycz. (Családnévben, 1494 : Zay-lvt. 
L itt. I. F . 1. N. 7.) Dezer. (Családnévben, 1495 : Múz. T. a.) Deserycz. 
(Családnévben, 1498: Dl. 24,997., Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 2.) Deserych. 
(Családnévben; 1498 : N yitrai-kpt. C. 844.) Deser. (Családnévben, 
1499 : Dl. 20,876., Podm aniczky-oklvt. I. 339., Dl. 20,886., 1500 : 
G aram szentbenedeki kv t. F. 32. N. 27.) Dezer. (Családnévben, 1500 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 352.) Deser. (Családnévben, 1502 : N yitrai 
k p t. B. 17., Akadém ia kézira ttára . 1505.) Deseer. (Családnév
ben, 1510 : Garam szentbenedeki kv t. F. 35. N. 8.) Deser. (Család
névben, 1513: N yitrai kp t. Z. 2. N. 5.) Deserych. (Családnévben, 1514: 
Garam szentbenedeki kv t. F. 27. N. 41.) Dezer. (Családnévben, 1516 : 
U. o. F. 59. N. 15., 1517 : U. o. F. 16. N. 21.) Derserycz. (Családnév
ben, 1518 : U. o. F. 30. N. 30.) Deser. (Családnévben, 1520 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 2. N. 3.) Deserycz. (Családnévben, 1520 : Szulyovszky-lvt.) 
Poss. Deserycz. (1525: Garam szentbenedeki kvt. F. 38. N. 24.) 
Deserycze. (Családnévben, 1525 : U. o.) —  Birtokosai a Dezséry-, a 
Dezsérről nevezett különböző családok, a Viszocsányi- és Jókú thy - 
családok. —  1388-ban határjelei között szerepelnek a Dobra, Bebir 
folyók, Eresthw en erdő és K alystha nevű föld, 1484-ben pedig 
M ykchaw rdedyna nevű birtokrész. — Dezsér, Deserice, Bántól é.-ra. 

Diurdove 1. Gyurgyove.
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Divina. Nova plan tatio  in Divina, (1325 : Dl. 38,917.) P lan ta tio  
Divina. (1350 : U. o.) Poss. Divina. (1387 : Dl. 38,919.) Poss. Dy- 
wyne, Kysdywyne. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Dywyne, K ysdyuyne. 
(1395 : Dl. 8078.) Cleyne Dywyna. (1424 : Chaloupecky : K niha 
Zilinská. 97.) Poss. D ivinka. (1438 : Fejér : CD. XI. 170.) Naghdiwina, 
(Családnévben, 1469 : Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 86.) Poss. 
Dywyn. (1474 : Múz. T. a.) Poss. Naghdywen. (1474 : Dl. 17,605., 
N yitrai kpt. N. 492.) Diwina. (Családnévben, 1483 : Dl. 18,876. 
N yitrai kpt.- N. 9., 1475 : N edeczky-lvt.) Dywyna. (Családnévben, 
1480 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 28., Podm aniczky-oklvt. 
I. 38., 1482 : E sterházy-hitb . lvt. Rep 28. F. C. N. 176 et NB.) Dy- 
win.) (Családnévben, 1483 : N yitrai-kpt. N. 10.) Gywin. (Családnév
ben, 1483 : Esterházy h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 177., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 174.) Dywyna. (Családnévben, 1477 : E sterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. C. N. 175.) Poss. Dywyna. (1498 : Garam szent
benedeki kv t. F. .102. N. 44.) Dywyna. (Családnévben, 1505 : U. o. 
F. 52. N. 2., Múz. T. a.) —  Birtokosa, kezdetben valószínűleg soltészi, 
később örökjogon a D ivinai-család. —• H atárjelei 1325-ben : Krizovy 
dub, Hradische, Rochove, Brodisova Lopata helyek, Holesne csúcs, 
1387-ben pedig Lelinik víz, Dwinka reka, D ivinka hegy, Hrodisce 
hegy, Lisahora hegy, Nad Stoleczne hegy, Dodluheg, Kisuche víz, 
Holesne, Milosne hegyek, Krizovy Dub fa, H óra Rochova, D ivinka 
(Divinsku)-hegy. V alam ennyi csak m ásolatból és gyanús szövegű 
oklevélből ismeretes. —  Divina (Kis- és N agydivény, D ivinka és- 
Divina) Zsolnától ény.-ra.

Divorcsina 1. Gyurcsina.
DIuhepole. Longus campus. (1320 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 27. 

F. E . N. 158., Letopis. VIII. 46.) Villa de longo campo. (1370 : E ster
házy-hitb. lvt. Rep. 27. F. E. N. 158.) Poss. Langenfelt vei Dlwhepola. 
(1385 : Múz. T. a.) Poss. Dlohepolya. (1469 : Dl. 16,784., Podm a
niczky-oklvt. I. 84.) Scultetus de longo campo. (1490 : E sterházy- 
hitbizom ányi lv t. Rep. 27. F. E. N. 158., Letopis. VIII. 46.) Poss. 
Dluhepole. (1518 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 57.) Poss. Dlwhepole. 
(1522 : Dl. 23,628.) —  Hricsó vár tartozéka volt örökös soltészság- 
gal. —  1522-ben Z trapka Miklós nevű jobbágyát említik. —  D luhe
pole (Trencsénhosszúmező, Dlhé Pole) K iszuczaújhelytől ny.-ra.

Dobra. Villa Dobran. (1113 : Fejérpataky  : K álm án király ok
levelei. 59.) Poss. Dobra. (1324 : Simonyi-lvt. 9. sz., 1329 : U. o. 10. sz.) 
Poss Dobra. (1329 : Simonyi-lvt. 13. sz.) Dobrusa. (1332— 1337 : Mon. 
Vat. Ser. 1 .1 .199.) Poss. Dobra. (1349: Simonyi-lvt. 27. sz., 1395 : U. o. 
61. sz., 1411 : Múz. T. a., 1414 : Fejér : CD. X. 5. 138., 1415 : Simonyi- 
levéltár. 83., 91. sz., 1424 : U. o. 106. sz., 1425 : Múz. T. a., 1426 : 
Simonyi-lvt. 136., 139. sz., 1429 : U. o. 105., 142. sz., 1441 : Múz. 
középkori m ásolatok, 1447 : Simonyi-lvt. 170. sz., 1477 : Múz. T. a. 
és középkori m ásolatok, 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz., 1494 : N yitrai 
káp talan . N. 906., 1495 : G aram szentbenedeki kv t. F. 60. N. 26.,
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1499 : Simonyi-lvt. 240. sz., 1500 : U. o. 246. sz., N yitrai kpt. P rot. 
extraser. I. 22., 1506 : Simonyi-lvt. 263. sz., 1519 : G aram szentbene
deki kv t. F. 15. N. 16., F. 43. N. 35., F. 54. N. 24., Múz. középkori 
m ásolatok., 1521 : Lev. Közi. 1937 : 236., 1522 : U. o. 1937. 236.) —  
Birtokosai a Dobrai néven is nevezett Simonyi-, Simonyi Dimffy-, 
Varsányi-, Demjéndy-, Kereskényi-, Tordarheczy-, Szentm ihályúri 
Medenczés, Törey- és H orváth-családok örökjogon, zálogjogú bir
tokosai a Rozváczky- és M ittai Rozson-családokon kívül V itus tren 
cséni polgár és Vencel trencséni aranym űves voltak. —• 1329-ben egy 
Zyket nevű földrészt emlegetnek D obra határa in  belül. •— Ma Dobra 
(Jólak, Dobrá), Trencséntől ék.-re.

Dohrasó. Poss. Dabras. (1338 : O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.) 
Poss. Dobras. (1346 : U. o.) Poss. Dobraas. (1346 : U. o.) Poss. Dob- 
rasou. (1355 : Múz. T. a.) — H atárjelei 1338-ban : Via de Bazna 
usque villam M oythyh, Boze-hegy, Toronapataka, via de H arohauia, 
seu de te rra  abbatis de Sckala, Hozcemohna folyó, 1346-ban pedig 
Dobras folyó és Drenoua p atak  szerepelnek határjelei között. — 
1338-ban em líte tt tem plom a Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. — 
Birtokosai a trencséni vár és a ny itra i püspök vo ltfk . — K orán el
tű n t falu. Mint határjelei m u ta tják , Petrilehotától é -ra feküdt.

Dolmány. Poss. Dohnanye. (1471 : Dl. 17,185., 1775 : Dl. 17,715.) 
Dohnan. (Családnévben. 1492 : Dl. 33,895.) Poss. Dolmány. (1504 : 
Dl. 24,261., Podm aniczky-oklvt. I. 404., Dl. 21,262., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 405., 1507 : U. o. I. 512.) Poss. Dohnan. (1515 : Dl.
22,694., 1525 : Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) —  Lednice vár 
tartozéka. —  D ohnány (D ohnány, Dohnány) Puchótól ény-ra.

Doinanis. Sacerdos de Domanysa. (1268 : HO. VII. 110., ÁUO. 
VIII. 218.) Sacerdos de Domanesa. (1272 : HO. VI. 187.) Plebanus de 
Domanisa. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. Doinanisa. 
(1339 : Dl. 10,971 ex 1420.) Advocatia vilié Naghdomanissa. (1376 : 
Szádeczky K ardos Sándor Ívta, Budapest.) Scultetus de Nagh 
Domanisa. (1377 : U. o. 1420.) Nagy Domancza. (1385 : U. o. 1420.) 
Scultetus de Domaniz. (1397 : U. o.) Domanise. (Családnévben,
1420 : Dl. 10,917.) Poss. seu villa Domanys. (1439 : Teleki : A H unya
diak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Domanyse. (1458 : Dl. 15,221., 
Podm aniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Domanise. (1458 : Dl. 15,222., 
Podm aniczky-oklvt: I. 34.) Poss. Domanys. (1471 : Dl. 17,174., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 96.) Advocatia de Domanyz. (1495 : Dl. 21,272.) 
Iudex de Domanyz. (1496 : Podm aniczky-oklvt. I. 274.) Poss. Kvs- 
domanyss. (1498 : Dl. 21,670.) Poss. Kyssdomanyss, Domanyss. (1498 : 
Dl. 20,706.) Scultetus de N aghdom anyz. (1501 : Dl. 21,376., Balassa- 
levéltár.) Poss. Kisdomanis alio vero nomine W azka. (1506 : Szádeczky 
K ardos-lvt., B udapest.) Kysdom anys. (Családnévben, 1508 : 1)1. 
21,792.) Poss. Domanyz. (1508 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 1., 15Í0 r 
Podm aniczky-oklvt. I. 579.) Poss. Domanys. (1518 : Dl. 23,030.,
23,125.) Domanyss. (Családnévben, 1520 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 18.)
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Dom anys. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068.) —  Szent Miklós tiszte
letére szentelt tem plom ot 1376-ban említik. —  Beszterce v ár ta r 
tozéka volt, a soltészséghez tartozó örökjogú részek birtokosai a 
Domanisi-, Szádecsnei Kardos-, Briesztenszky-, Taraskó- és Sznopkó- 
családok voltak. —• 1518-ban Horen Lőrinc o ttan i jobbágyot említik. 
Domanis (Demény, Domaniza) Rajectől dny.-ra.

Domanislehota 1. Knezvolehota.
Draskóe. Dersk. (Családnévben, 1400 : Szulyovszky-lvt.) Dyrsck. 

(Családnévben, 1417 : U. o.) Alsodersk. (1426 : Múz. T. a.) Dersk. 
(Családnévben, 1437 : O. L. Bossányi-lvt. N. 59.) Drezko. (Család
névben, 1440 : N yitrai kp t. N. 70.) Dersk. (Családnévben, 1481 : U. o. 
N. 666.) Derska. (Családnévben, 1480 : Dl. 18,401., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 141.) Dersk. (Családnévben, 1482 : N yitrai kp t. N. 771.,
1484 : U. o. P rot. extraser. I. 9.) Alsodersk. (Családnévben, '1484 : 
U. o.) Dersk. (Családnévben, 1486 : U. o. N. 685.) Dersky. (Család
névben, 1494 : Dl. 20,215., Podm aniczky-oklvt. I. 255.) Dersk. 
(Családnévben, 1496 : N yitrai kp t. F. 2.) Draskowecz. (Családnév
ben, 1497 : A kadém ia kézirattára .) Drssk. (Családnévben, 1499 : Dl.
20,876., Podm aniczky-oklvt. I. 339.) Dersky. (Családnévben, 1507 : 
O cskay-lvt.) Dersk. (Családnévben, 1510: N yitrai kpt. CCC. 3.) 
D ersky. (Családnévben, 1510 : U. o. O. 3.) Alsodersk. (Családnévben, 
1510 : Szulyovszky-lvt.) Dersk. (Családnévben, 1514 : N yitrai kp t. 
D. 676.) Deresk. (Családnévben, 1514 : U. o. N. 219.) Poss. Felsew- 
derskfalw a et Alsoderskfalwa. (1515: Garam szentbenedeki kv t. 
F. 27. N. 41.) Kysdersk. (Családnévben : 1515 : U. o.) Felsewdersk. 
(1515 : U. o.) Dersk. (Családnévben, 1516 : U. o. F. 30. N. 31.) Deresk. 
(Családnévben, 1519 : N yitra i kp t. N. 46.) Alsodersk. (Családnévben, 
1520 : Szulyovszky-lvt.) Deressowcz. (Családnévben, 1525 : N yitrai 
káp talan . C. 843.) Derskocz. (Családnévben, U. o.) — A Draskóczy-, 
Draskóci Laszkár- és Kun-, Csalticzky-, Borcsányi-, Dezséri Rubál-, 
Michy- és Viszocsányi-családok b irtoka volt. — Alsó- és Felsődraskóc, 
Dőlnie, H ornié Drzkovce, B ántól ény.-ra.

Drienove. Poss. Drenow, (1458: Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. 
I. 36.) Dryne. (Családnévben, 1465 : Dl. 16,241.) Drenowe. (Család
névben, 1462 : N yitrai kp t. N. 139. 528.) Drinowe. (Családnévben,
1476 : Dl. 17,782.) Drienowe. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271.) 
Poss. Drzenow. (1480 : Dl. 18,347.) Poss. Drzenowa. (1480 : Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 136.) Poss Drienowe. (1481 : Dl. 18,453., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 144.) Poss. Dryenowe. (1481 : Dl. 18,454., Pod
m aniczky-oklvt. I. 152., 1482 : Dl. 18,607., Podm aniczky-oklvt. 
I. 155., Dl. 18,634., Podm aniczky-oklvt. I. 165., 1483 : Dl. 18,807., 
Podm aniczky-oklvt. I. 170.) Poss. Drienowe. (1488 : Dl. 19,430.) 
Dryenowe. (Családnévben, 1489 : Dl. 18,347.) Poss. Dryenow. (1492 : 
Dl. 19,841.) Poss. Dryenowe. (1492 : Dl. 19,923., Podm aniczky-oklvt. 
I. 241., Dl. 19,924. Podm aniczky-oklvt. I. 243., 1496 : Dl. 20,413., Pod
m aniczky-oklvt. I. 275.) — Birtokosai a Podm aniczky-, Drienovei
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A rdóháti- és H liniki Svedergál-családok voltak. —  Szent Gergely 
tiszteletére em elt kápolnáját 1492-ben említik. —  Drienove (Vág- 
somos, Drienové) Vágbesztercétől é(k).-re.

Drietoma. Fluvius Drethom a. (1244 : Fejér : CD. IV. 1. 347.) 
Poss. D rethm a. (1321 : Múz. T. a. 1329. II. 19., HO. VII. 392.) Poss. 
Derethm a. (1326 : Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. Dethm a. 
(1326 : Dl. 25,136.) Poss. Derethm a. (1337 : Múz. középkori m ásola
tok. 1411.) D rethm a. (Családnévben, 1355 : Dl. 4574.) Poss. Deretm a. 
(1351 : Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. D rethm a. (1357 : Dl. 
25,136.) Poss. D retm a. (1367 : Dl. 26,136.) Poss. Derethm a. (1372 : 
Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss Derethm a. (1383: Múz. 
középkori másolatok. 1411.) Poss. Derethm a. (1391 : Múz. középkori 
m ásolatok. 1411.) Poss. Derethm an. (1391. IX. 1., IX . 20 : Múz. T. a.) 
Poss. Derethm a. (1392: Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. 
D riethm a. (1397: Múz. T. a.) D riethom a. (Családnévben, 1409 : 
R udnay-lv t.) Dretm a. (Családnévben, 1420 : Múz. T. a.) Poss. Dri- 
etm a. (1421 : Fejér : CD. X. 6. 432.) Poss. D rethm a. (1421 : Múz. 
T. a.) D rethm a. (Családnévben, 1423 : Múz. T. a.) Portus in D re
thom a. (1430 : Dl. 12,247., T óth— Szabó P á l : A cseh-huszita mozga
lom  M agyarországon. 358.) Poss. seu villa Felsewdritham a. (1439 : 
•Teleki : A H unyadiak kora. X. 431., Bécsi áll. lv t.) Poss. Felsew 
D rethm a. (1475 : Dl. 983. 16,484.) Poss. Driethon. (1475 : Dl. 25,241., 
JMyitrai kp t. N. 378.) D rethm a. (Családnévben, 1481 : N yitrai kp t. 
N . 256., Múz. T. a.) Poss. Felsewdrethma. (1484 : Dl. 18,867.) Poss. 
D rython. (1492 : N yitrai kp t. ZZ. 48.) Poss. D rethon. (1492 : U. o.) 
Poss. Drziethm a. (1493 : Dl. 20,107.) Dretm a. (Családnévben: 1493 : 
Múz. T. a.) Poss. D rethom a. (1493 : Dl. 19,969., 23,398., Múz. T. a. 
1519.) Poss. D rethm a. (1494: A kadém ia kézira ttára .) Superior 
D rietom . (Családnévben, 1495 : Múz. T. a.) Poss. D rethm a. (1498 : 
D l. 24,997.) Poss. Felsew D erthom a. (1500 : G aram szentbenedeki k v t. 
F . 4. N. 32.) Poss. D rithom a. (1500 : Simonyi-lvt. 247. sz.) Poss. 
D rietom a superior. (1507 : Dl. 983.) Poss. Felsedretm a. (1508 : Dl.
21,822., N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 38.) Poss. Felsewdrethm a. 
.(1508 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 39.) Poss. D riethom a. (1511 : 
Múz. T. a.) Poss. Drethom a. (1515 : G aram szentbenedeki kv t. F. 128. 
N . 3., 1520 : Dl. 983.) —  R irtokosai a Pecy- vagy Pégi-család. mely 
1321-ben k ap ta  adom ányba és nevét később innen, m ajd  m ásik ado
m ánybirtokáról, Újfaluról vette , továbbá a Drietom ai Pecsovics-, 
Zam aróczy-, Zam árdi Á bránffy-, Zabláthy-, Szlopnay-, Velcsiczky-, 
Tordameczy-,. Tesky-, Felsőleszkóci-, Velkovek-, Gricsek, Szernyei 
Veik-, K ohányi-, Ozoróczy- és Ozoróci Sve'hla-, zálogjogon b írt a 
Bobrovniczky-család. Felsődriethom a egyrésze a trencséni vár ta r to 
zéka volt. — 1511-ben a Kwzmowzke nevű kúriá t em lítik. —  Drietom a 
(D rétom a, Drietom a) Trencsén közelében, tőle ny.-ra.

Dubie. Poss. Dobié. (1438 : Szunyogh-lvt.) Poss. Dubie. (1438 : 
U. o., F e jé r : CD. X I. 170., 1504 : Esterházy-hitb .’ lvt. Rep. 28. F. A.

Fekete Nagy A n ta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 8
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87 et D.) Pöss. Dublye. (1507 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. 
Dubie. (1507 : Balassa-lvt.). Poss. Dulye (!) (1507 : Szunyogh-lvt. 
18. sz. más.) Poss. Dube. (1508 : Balassa-lvt.) —  Mindannyiszor 
Budetin tartozékaként szerepel. —-Határjeleit 1. Budetinnál, 1438-ban. 
Ma Dubie néven puszta Kiszucaújhely határában.

Dubkova. Poss. Dwbkowalehotha. (1475: Dl. 17,715.) D w b r  

kowsky. (Családnévben, 1492: Dl. 33,895.) Poss. Dwbko. (1515 : 
Dl. 22,694.) —  Ledniee vár tartozéka. —  Dubkova (Lázalja, Dubková) 
Puchótól ény.-ra a morva határszélen.

Dubnica. Terra Dubnicze (1193 : Balassa-lvt. más.) Dubnycha. 
(Családnévben, 1262 : Héderváry-oklvt. I. 3.) Poss. Dubnicze. (1276 : 
Mon. Strig. II. 65. ÁUO. IV. 75.) Villa Dubnycze. (1355 : Múz. T. a.) 
Poss. Dubnycha. (1379 : Nádas ladányi lvt. I. 8.) Poss. Dubnicza. 
(1381 : Dl. 6846. 25,723.) Poss. seu villa Dwbnicze. (1439 : T elek i: 
A Hunyadiak kora. X. 43 , Bécsi áll. lvt.) Poss. Dubnicze. (1478 : 
Múz. T. a.) Dubnicz. (Családnévben, 1483 : Nyitrai kpt. Prot. extraser.
I. 3.) Poss. Dwbnycza. (1493: Dl. 19,969.) Nagdwbnycz. (Család
névben, 1505 : Múz. T. a.) Dwbnycz. (Családnévben, 1523 : Rudnay- 
levéltár.) —  A legkorábbi időben nemes trencséni várjobbágyok 
bírták, de úgy látszik, kihaltak, mert később az egész birtokot a 
trencséni várhoz számították. —  Szent Jakab apostol tiszteletére 
emelt egyházát 1276-ban már említik. —  1478-ból Kossik Jakab 
nevű ottani jobbágy ismeretes. — Határjelei 1193-ban a Dubnicz és 
Lisko patakok. —  Dubnic (Máriatölgyes, Dubnica nad Váhom) 
Trencséntől ék-re.

Dubnicska. Poss. Dubnycha. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) 
Poss. Dwbnycz. (1481 : Nyitrai kpt. N. 666.) Poss. Dwbnyczka. 
(1481 : Motesiczky-lvt.) Poss. Dwbnycza. (1483 : Zay-lvt. Litt. I. 
F. 1. N. 6.) Poss. Dubnicza. (1483 : U. o. Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. 
Dubnycza. (1485: Podmaniczky-oklt. I. 182.) Poss. Dwbnycza. 
(1506 : Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. 
N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. .487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. 
Prot. B. 83., F, 32. N. 36., 1526 : Szepesi kpt. Prot. II. 44.) —  Állan
dóan Ugróc vár tartozékaként szerepel. —  1485-ből Demo Damján, 
Hresuska Gergely, T.habarth Bertalan, Mokossowycz Péter, Byndar 
Pál és Mihály, névszerint felsorolt jobbágyai ismeretesek. —  Dub
nicska (Bántölgyes, Dubniöka) Bántól ék -re.

Dubodjel. Poss. seu villa Dwbowydel. (1439 : T elek i: A Hunya
diak kora. X. 43., Bécsi áll. levt.) Poss. Dwbodvel. (1493: Dl. 19,969.) 
Poss. Dwbnowdiel. (1501 : Podmaniczky-oklvt. I. 378.) — Trencsén 
vár tartozéka. —  Dubodjel (Trencséntölgyes, Dubodiel), Trencséntől 
messze dny.-ra, a nyitrai határ mentén.

Dúló. Terra Dulow. (1259 : Akadémia kézirattára., HO. VI. 97.) 
Poss. Dolou.(1348 : Szulyovszky-lvt.) Dulou. (Családnévben, • 1348 : 
U. o.) Poss. Dulou. (1349: Ú. o.) Poss. Dulo. (1351 : U. o.) Poss. 
Dulow. (1351 : U. o.) Poss. Dulou. (1353 : U. o.) Poss. pulo. (1354 :
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U. o.) Poss. Dulou. (1363 : U. o.) Poss. Dwlo. (1366 : U. o.) Dulou. 
(Családnévben, 1366 : U. o.) Poss. Dulo. (1366 : U. o.) Poss. Dulou. 
(1367 : U. o.) Dulou. (Családnévben, 1367: U. o.) Poss. Dulou. 
(1367 : U. o.) Dulou. (Családnévben, 1368: U. o.) Poss Dulow. 
(1368 : U. o.) Poss. Dulo. (1368 : U. o.) Dulou. (Családnévben, 1371 : 
U. o.) Poss. Dulo. (1372 : U. o.) Poss. Dulou. (1372 : U. o.) Poss, 
Dulow. (1374 : U. o.) Poss. Dula. (1374 : U. o.) Poss. Dulou. (1375 : 
U. o.) Poss. Dulow. (1375 : U. o .)P o ss . Dwlo. (1375 : U. o.) Poss. 
Dwlow. (1375 : U. v.)  Poss. Dulou. (1376 : U. o., 1378 : U. o.) Poss. 
Dulo. (1378 : U. o.) Poss. Dulow. (1379 : U. o.) Poss. Dulou. (1379 : 
U. o.) Poss. Dulo. (1382 : U. o.) Poss. Dwlow. (1383 : U. o., 1384 : 
U. o.) Poss. Dulo. (1385 : Múz. T. a.) Poss. Dulow. (1392 : Szulyovszky- 
levéltár.) Poss. Dulo. (1392 : U. o., 1396 : U. o.) Poss. Dulow. (1400 : 
U. o.) Dulicz. (Családnévben, 1405 : Szulyovs2ky-lvt., Podm aniczky- 
oklevéltár, I. 9.) Poss. Dwlow. (1411 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Dulo. 
(1411 : U. o.) Poss. Dulow. (1412 : U. o.) Poss. Dwlo. (1413 : Dl.
10,126.) Poss. Dulo. (1416 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Dulow. (1423 : 
U. o., 1424 : U. o.) Poss. Dwlo. (1436 : U. o.) Dolow. (Családnévben, 
1437 k ö rü l: U. o.) Poss. Dulo. (1475 : Dl. 983., 25,241.) Poss. Dolo. 
(1475 : N yitrai kpt. N. 378.) Poss. Dwlow. (1480 : Dl. 18,359., 1484 : 
N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. 14., 1490: Szulyovszky-lvt.) Poss. 
Dwlo. (1493 : Múz. T. a. Dl. 23,398.) Poss. Dulo. (1498 : Dl. 20,687., 
Podm aniczky-oklvt. I. 318., 323.) Poss. Dolow. (1500 : Simonyi-lvt.
247. sz.) Poss. Dwlow. (1500 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 22., 
1504 : Teleki-család zabláti Ívta.) Poss. Dwlo. (1504 : Szulyovszky- 
levéltár.) Poss. Dulo. (1506 : U. o.) Poss. Dwlow. (1507 : G aram szent
benedeki kv t. F. 20. N. 45., 1508 : N yitrai kpt. Prot. extraser.. I. 47.) 
Poss. Dwlo. (1510 : Szulyovszky-lvt., 1511 : U. o., 1519 : U. o., 1520 : 
U. o., Dl. 983 .)-—- B irtokos-családja kezdetben egyedül a Duloi 
volt, később azonban örökség és vétel címén több család be ju to tt 
a birtokba, így az Egresdy-, Horóczky-, Kameniczky-, Zabláthy-, 
Enyiczkey-, Nozdrokóczy-, Zamaróczy-, Bessenyői Sár-, Szlopnay-, 
Tuhinyei-, Velcsiczky-, Tordam eczy-, M ittai Rozson-, Onory-, Zerda- 
helyi- és Brogyáni-családok. —  H atárjelei között 1259-ben a Vág 
folyót, Premezleylez helyet, Vazuch vizet, Nedelycztelky helyet, 
Zagreb várföldet, Berch hegyet, Zuhycha folyót említik. 1262. évi, 
1372-ben á tír t  oklevélben feljegyzett h a tá r je le i: W agh folyó, Zu- 
chicha patak . 1413-ból fennm aradt h a tá r je le i: Hozywdulewfeld, 
Kaladam egy, H edalya, Breznycze, Erezthw enalya, Agyagos, N yt- 
wan, Parthfeletw alo Agyagus, Ozthrohegalya helyek :— 1498-ból 
Hlaw a Miklós, 1504-ből pedig Flekowycz István nevű névszerint 
felsorolt jobbágyokat ism erjük. — Dúló, Dulov, Hlavától é -ra. 

Durcina 1. Gyurcsina.
Dvorec. a) Odwarcz. (Családnévben, 1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 

N. 5. a., Podm aniczky-oklvt. I. 65., 1466 : Dl. 16,426.) Dwhoreczk. 
(Családnévben, 1469.: N yitrai kpt. N. 490.) Odworcz. (Családnév-

8'
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ben, 1472: M otesiczky-lvt.) Poss. Odwarcz. (1484: N yitrai-kpt. 
P rot. extraser. I. 15.) Poss. W dwarcz. (1498 : U. o. C. 844.) Daworecz. 
(Családnévben, 1499: Garam szentbenedeki k v t., F. 20. N. 23.) 
Dwoczecz (!) (Családnévben, 1501: Dl. 21,050., Podm aniczky-oklvt.
I. 377.) Poss. Kys Vdwarcz. 1505 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 27.,
D. 25,297.) Poss. Dworecz. (1510 : N yitrai kp t. L itt. i. N. 3.) W dwarcz. 
(1516: Garam szentbenedeki kv t. F. 30. N. 31.) Poss. Dworecz. 
(1520 : U. o. Prot. B. f. 174., 1521 : Akadém ia kézirattára.) Dworecz. 
(Családnévben, 1522: M otesiczky-lvt.) Poss. Dworecz. (1522:
N yitrai kpt. C. 843.) —  Birtokosai kismenesek, a Dvoreczky-, Dvoreci 
Zomor-, Sebik-, Dobry- és Palczek-családok, továbbá a M ittai Baran-, 
Kishelvényi-, Egresdy-. Szokolóczky-, és Halácsy-családok. —- 1484- 
ben a Sebykowczky dwor nevű kúriá t, 1516-ban a Gyalogwth nevű 
határrészt említik. —  1520-ból Zwara Balázs nevű o ttan i jobbágyot 
•ismerjük. —  Dvorec (B ánudvard, Dvorec) B ántól ny.-ra.

Dvorec. b) Dworecz. (Családnévben, 1435 : Dl. 12,688.) Poss. 
Dworecz. (1475 : Dl. 983., 16,484., 25,241.) Poss. W dwarcz. (1475 : 
N yitrai kp t. N. 378.) Poss. Odwarcz. (1484 : U. o. P rot. extraser.
I. 11.) Poss. Dworecz. (1484 : Dl. 18,867.) De curia. (Családnévben,
1492 : N yitrai-kpt. ZZ. 148.) Poss. Dworecz. (1494 : Akadém ia kéz
ira ttá ra , 1498 : Dl. 24,997., 1500 : Garam szentbenedeki kvt. F. 4. 
N. 32., Simonyi-lvt. 247., 1507 • Dl. 983., 1508 : Dl. 21,822., N yitrai 
káptalan . Prot. extraser. I. 38.) Poss. Dworech. (1513 : U. o. N. 218.) 
Poss. Dworecz. (1513 : Dl. 22,022., 22,371., 1516 : Dl. 24,353., 1517 : 
Garam szentbenedeki kv t. P rot. I. f. 14.) —  Birtokosai a Velcsiczky-, 
Szlopnay-, Zamaróczky-, Zam árdi Ábránffy-, Klobusiczky-, Felső- 
klobusuci Korhán-, Posgai Buday-, Zápolyai- és Podmaniczky-csalá- 
dok. Ma m ár nem önálló község, Liborcsával egyesítették.

Egresd. Villa Egrest. (1234 : Fejér : CD. III. 2. 402., Századok, 
1906. 626.) T erra Egresd. (1276 : HO. VI. 214.) Villa Egerud. (1323 : 
O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Egrusd. (Családnévben, 1351 : Szu
lyovszky-lvt.) Egrysd. (Családnévben, 1351 : U. o.) Poss. Egresd. 
(1368 : U. o.) Predium  Egresd. (1374 : U. o.) Poss. Egeresd. (1385 : 
Múz. T. a.) Poss. Egresd. (1391. II. 15 : Múz. T. a.) Egresd. (Család
névben, 1393 : Ocskay-lvt., 1396 : Szulyovszky-lvt., M otesiczky-lvt.,
1497 : Dl. 8424., 8425., 9140., M otesiczky-lvt.) Poss. Egresd. (1398 : 
Múz. T. a.) Hegresd. (Családnévben, 1404 : Brogyáni-lvt.) Hresdo- 
wicz. (Családnévben, 1405 : U. o.) Egrezd. (Családnévben, 1406: 
Ocskay-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1407 : Múz. T. a., 1409 : Ocskay- 
levéltár.) Poss. Egresd. (1411 : Múz. T. a.) Egresd. (Családnévben, 
1411 : Szulyovszky-lvt., 1412 : O cskay-lvt., Szulyovszky-lvt., 1413 : 
M ednyánszky-lvt., 141 : Szulyovszky-lvt., 1417 : U. o., 1423 : 
U. o., 1424 : U. o., 1436 : U. o., 1439 : Dl. 13,297., 1455 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 5.a., 1462 : N yitrai kp t. N. 139., 528., 1466 : Ocskay- 
levéltár, Podm aniczky-oklvt. I. 65., 1467 : Dl. 16,426.) Poss. Egresth. 
(1472 : M otesiczky-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1484 : N yitrai kpt.
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N. 31., 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.) Hzczdowcz. (Családnévben,
1494 : Szulyovszky-lvt.) Egrestli. (Családnévben, 1496 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. 271.) Egresdh. (Család
névben, 1498 : N yitrai kpt. C. 844.) Egrezd. (Családnévben, 1499 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 339.) Grezd. (Családnévben, 1499 : Dl. 20,886.) 
Hresowcz. (Családnévben, 1499 : Garam szentbenedeki kv t. F. 20. 
N. 23.) Egrezd. (Családnévben, 1501 : Dl. 21,050., Podm aniczky- 
oklvt. I. 377.) Egresd. (Családnévben, 1502: N yitrai kpt. B. 17., 
1504 : Szulyovszky-lvt., 1506 : U. o.) Agresd. (Családnévben, 1506 : 
Szulyovszky-lvt., 1507 : U. o.) Egresd. (Családnévben, 1507 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 20. N. 45., 1510 : N yitrai kpt. CCC. 3.) 
Agresd. (Családnévben, 1510 : Szulyovszky-lvt., 1511 : U. o.) Egresd. 
(Családnévben, 1516 : G aram szentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. 
N. 34., 1518: U. o. F . 30. N. 30.) Agresth. (Családnévben, 1519: 
Szulyovszky-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1519 : N yitrai kp t. N. 964.,
1520 : Szulyovszky-lvt.) Agresth. (Családnévben, 1520 : Szulyovszky- 
levéltár.) Egresd. (Családnévben, 1520 : Garam szentbenedeki kv t. 
Prot. B .'f. 174., 1522 : U. o. F. 1. N. 30., 1524 : U. o. Capsa F. F. 4. 
N. 24., 1525 : N yitrai kp t. C. 843. Garam szentbenedeki kvt. F. 38. 
N. 24,. F. 4. N. 18—19.) —  Birtokosai az Egresdy-, Enyiczkey- és 
Hlubokei-családok. —• 1398-ban Egresdfwld nevű h a tárrész t emlí
tenek. —  Ma Egresd-puszta, K ishelvény határában , Bán közelében, 
tőle ny.-ra.

Fgyhá/.ashricsó 1. Hricsó község.
Egyházasmitta 1. Mitta.
Egyházasnádasd 1. Podszkal.
Egyházasudies 1. Udicsa.
Eizlaunica 1. Szlavnica.
Endréd. Endréd. (Családnévben, 1269. VIII. 28 : Múz. T. a., 

Fejér : CD. IV. 3. 353., 1368 : Szulyovszky-lvt., 1378 : U. o.) Endreed. 
(Családnévben, 1412 : O. L. Bossányi-lvt. N. 92.) Predium  Endréd. 
(1474 : G aram szentbenedeki kv t. F. 54. N. 28.) —-  Birtokosai az 
Endrédi- és Pecsenyei-családok. — A szórványos adatokból az sem 
állapítható  meg, hogy egyetlen E n d réd ’nevű helységről van-e szó, 
m ert az adatok szerint lehetne ezt az e ltűn t b irtokot Horóc és Pecse
nyéd környékére is helyezni.

Facskó. Silva Luchka. (1351 : Podm aniczky-oklvt. I. 4.) Poss. 
Fachko. (1469 : Dl. 16,847., Podm aniczky-oklvt. I. 87.) Poss. Fachk- 
walhota. (1471: Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.). Poss. 
Fachko. (1495 : Dl. 20,315., Podm aniczky-oklvt. I. 258., 1496 : 
Dl. 21,393., Podm aniczky-oklvt. I. 272.) Phaczko. (Családnévben,
1498 : Dl. 21,706., Podm aniczky-oklvt. I. 326.) Poss. Faczko. (1500 : 
Dl. 21,768., Podm aniczky-oklvt. I. 364.) Poss. Faczkow. (1508 : 
Turóci kv t. Prot. vet. f. 1.) A Podm aniczky-, Budinalehotai-, Szalóky-, 
Szulyói-, m ajd ism ét a Podm aniczky-család birtoka, m elyet beszter
cei uradalm ukhoz csatoltak, a birtokon lévő örökös soltészság a Rév-
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és a Minkóc-család kezén volt. —  H atárjelei 1351-ben: sige, fekete 
keo, Klek kő, Studenecz víz, Zilna víz, Kyeshed hegy, Zuhadolina 
erdő. — Ma Facskó, Fa£kov, R ajectől d-re.

Fagsztreese 1. Sztrecse.
Farkasialva. Poss. Farcasfalw. (1388 : Dl. 7420.) Poss. Farkas- 

falwa. (1406 : Ocskay-lvt. 1412 : U. o.) —  Az Egresdy-család birtoka 
volt. — F arkaska, FarkaSka község B ántól é(ny.)-ra.

Felfalu 1. Visnyó.
Felsöderskfalva 1. Draskóc.
Felsődetk 1. Detk.
Felsődraskóc 1. Draskóc.
Felsődrietoma 1. Driefoma.
Felsohoek 1. Kocsóc.
Felsőhradna 1. Hradna.
Felsőhricsó 1. Hricsó h.
Felsőklobusic 1. Klobusic.
Felsőkocskóc 1. Kocskóc.
Felsölieszkóc 1. Lieszkóc.
Felsőmitta 1. M itta.
Felsőmostenee 1. Mostenec.
Felsőnádasd 1. Podoszkál.
Felsőneporáe 1. Neporác.
Felsőozor 1. Ozor.
Felsőpodvázs 1. Podvázs.
Felsöporuba 1. Poruba.
Felsőradna 1. Hradna.
Felsőrudina 1. Rudina.
Felsősztrecse 1. Sztrecse.
Felsőtepla 1. Verchtepla.
Felsővadlcsó 1. Vadicsó.
Frivald. Poss. Frywald. (1474 : Múz. T. a., 1476 : N yitrai kpt. 

N. 492.) Poss. Friwald. (1474 : Dl. 20,315.) Poss. Friwald. (1488 : 
Dl. 19,421.) Poss. Rywald. (1496: Dl. 21,315.) —  1488-ban Thyl 
Péter itten i jobbágyot említik. —■ L ietava állandó tartozéka. — Fri
vald, Frvvald, Rajectől d.-re.

Garna. Terra Guarna. (1271 : Múz. T. a., ÁUO. III. 256.) Garna. 
(Családnévben, 1271 : U. o., 1369 : Dl. 5771., 1372 : Szulyovszky-lvt., 
1385 : Dl. 7141.) —  A Garnai-család b írta , m elyet trencséni Garna 
és Lieszkó nevű várföldeivel 1271-ben nem esített meg a király. — 
Még a középkorban e ltűn t falu. A család m ásik birtokának, Lieszkó- 
nak nevéből következtetve, valahol Dubnic környékén feküdt..

Gbelany. Villa Belene. (1434 : Tört. Tár. 1896. 516.) Poss. seu 
villa Kbeleny. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. 
levéltár.) Poss. Belen. (1469 : Justh -lv t.) Poss. Gbelan. (1483 : 
Dl. 18,846., N yitrai kpt. N. 9.) Cebelen. (1503 : Letopis. XI. 2. 82.) 
Poss. Gbeleny. (1508 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 8.,
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Podm aniczky-oklvt. I. 559.) Poss. Kbeleny. (1508 : Esterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., Podm aniczky-oklvt. I. 565.) Poss. 
Beelan. (1518 : Garam szentbenedeki kv t. F. 56. N. 6.) Judex  de 
Gbelen. (1519 : Múz. középkori m ásolatok.) Poss. Kbelan. (1519 : 
G aram szentbenedeki k v t. F. 59. N. 12.) Poss. Kebeleny. (1520 : 
Dl. 23,372.) Poss. Kbeleny. (1520: E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. 
F. A. N. 1 5 .)— Sztrecsén vár állandó tartozéka. —  1519-ből Dwcz- 
kowycz B álin t és W ynczlak Máté névszerint felsorolt jobbágyait 
ism erjük. —  Gbelány (Egbelény, Gbelany) Zsolnától k.-re.

Gergő 1. Gyurgyove.
Gerovalueska. Poss. seu villa Gerowalwchka. (1439 : T e le k i: 

A H unyadiak  kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) — Sztrecsén vár ta r to 
zéka. — A felsorolás szerint Mojs- vagy Nezbudlucskával azonos.

Geszte. Terra Gezte. (1238 : Dl. 1461 ex 1328., 224 ex 1737., Fejér : 
CD. IV. 1. 131. H ibásan Gestes.) —  Trencséni várföld volt, melynek 
egy részét a király a szkalkai bencés apátságnak adta. —  Valószínű
leg Szkalka körül keresendő.

Givine. Poss. Ghywyne. (1524 : Garam szentbenedeki kv t. Capsa 
F. F. 4. N. 24.) — Bán várkastély tartozéka. — E ltű n t falu, Bán 
körül fekhetett.

Glose 1. Hlozsa.
Gór 1. Horoc.
Gradnu 1. Hradna.
Granna 1. Hradna.
Gyurcsinn. Poss. G eorklehataya. (1393 : Dl. 7908.) Poss. Gerke- 

lehothaya. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Gewrklehotaya. (1395 : Dl. 8078.) 
Poss. Dyworchyna. (1474 : Múz. T. a. 1476.) Poss. Dywrohyna. 
(1474 : N yitrai kp t. N. 492.) Poss. Dywychyna. (1464 : Dl. 17,605.) 
Poss. Durczina. (1488 : Dl. 19,421.) Poss. Jorchyna. (1496 : 20,315.) — 
Először Rajec vár, később állandóan L ietava vár tartozéka. —- Gyur- 
csina (Györkeháza, í)urfiná) Rajec m ellett, tőle d k -re .

Gyurgyove. Via de H arohauia seu de te rra  abbatis de Sckala. 
(1338 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Gergew. (1397 : Dl. 8424.,
8425., 9140.) Poss. Dzurdouue. (1415 : Dl. 10,329.) Poss. Gywrdowo. 
(1429 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Dywnlowe. (1437 : U. o.) Poss. Gywr- 
ghowe. (1467 : Dl. 16,566.) Poss. Gywrgyowa. (1473 : Dl. 15,773.,
17.368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Poss. Gywrgyowe. 
(1496 : Dl. 20,315., 1519 : Dl. 23,195.) — A szkalkai apátságé, m ajd a 
kaszai vár tartozéka, később a Kaszai Leszkovszky- és Gyurgvovei- 
család birtoka, 1467-től ismét Kasza vár tartozéka. —  1519-ből 
Zwbak Jak ab  és György, Koschsal Szaniszló, Máté, György és Péter, 
István faber, Jak ab 'su to r, W sar Máté, Buchko, W ychynawych Fülöp 
itten i jobbágyok ismeretesek. Gyurgyove (Gergőfalva, Durd'ové) 
Ulavától k.-re, Domanis közelében.

Ilalács. Ualach. (Családnévben, 1107: Múz. T. a. X II. 25., 
1415: 1)1. 10,365.) Presbiteri de Halacz. (1167: Dl. 16,426., Pod-
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m aniczky-oklvt. I. (35.) Holach. (Családnévben, Í469 : N yitrai kp t. 
N. 490.) Halacz. (Családnévben, 1470 : Dl. 17,106., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 95.) Halach. (Családnévben, 1474 : Garam szentbene
deki kvt. F. 54. N. 28.) Halacz. (Családnévben, 1477 : Dl. 17,982.) 
Halach. (Családnévben, 1481 : N yitrai kpt. N. 666.) Halacz. (Család
névben, 1482 : N yitrai kp t. N. 11.) H alach. (Családnévben, 1482 : 
Múz. T. a., 1483 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 2., 1484 : Múz. T. a.) 
Halacz. (Családnévben, 1486 : N yitrai kpt. N. 695.) Halach. (Család
névben, 1488 : N yitrai kp t. N. 687.) Poss. Halacz. (1488 : U. o. N. 68.) 
Poss. H alach. (1488 : U. o.) Halach. (Családnévben, 1 ;94 : Dl. 20,215.,
1495 : Dl. 20,321., Podm aniczky-oklvt. I. 267., 1496 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 1. N. 9., 1498 : Dl. 24,997., N yitrai-kpt. C. 844., 1499 : Dl. 20,876., 
Podm aniczky-oklvt. I. 339.) Poss. H alach. (1499 : G aram szentbene- 
deki-kvt. F. 20. N. 23., 1500 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 21.) 
Halacz. (Családnévben, 1501 : Dl. 21,050., Podm aniczky-oklvt. 
I. 377.) Halach. (Családnévben, 1503 : Dl. 20,768., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 397., 1504 : Szulyovszky-lvt., Podm aniczky-oklvt. 
I. 412., Dl. 2*1,272., Podm aniczky-oklvt. I. 417., 422.) Halacz. (Család
névben, 1504 : Podm aniczky-oklvt. I. 419.) Halacz. (Családnévben,
1507 : G aram szentbenedeki kvt. F. 20. N. 45.) Poss. H alach. (1508 : 
N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) Halacz. (Családnévben, 1508 : 
Dl. 21,792., Podm aniczky-oklvt. I. 543.) Poss. H alach. (1510 : N yitrai 
káptalan . CCC. 3.) H alach. (Családnévben, 1514 : N yitrai kp t. 
D. 676., 1516 : G aram szentbenedeki kv t. F. 21. N. 48., F. 30. N. 31., 
F. 94. N. 34., 1519 : N yitrai kpt. N. 46., 1520 : Lev. Közi. 1937. 235.) 
Halacz. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-lvt., M otesiczky-lvt., 
N yitrai kp t. N. 994.) H alach. (Családnévben, 1520 : G aram szent
benedeki kv t. Prot. B. f. 174., 1521 : A kadém ia kézira ttára , Lev. Közi. 
1937. 236.) Halacz. (Családnévben, 1522 : Garam szentbenedeki k v t. 
Prot. B. f. 26. F. 1. N. 66.) H alach. (Családnévben, 1522 : Motesiczky- 
levéltár, 1525 : N yitrai kp t. C. 843., Garam szentbenedeki kvt. Capsa 
F. F. 4. N. 24.) Poss. H alach. (1523 : Lev. Közi. 1937. 238.) —  Bir
tokosai a Halácsy-, Kishelvényi- és K akasfalvy-családok voltak. —  
1467-ben István és Szaniszló o ttan i papokat említik. —  H alács, 
Haláöovce, B ántól ny(d).-ra.

Halusie. Villa Halhozycz. (1477 : Dl. 17,902.) Poss. Hallwzycz. 
(1477 : Dl. 17,704.) Poss. Halwzyk. (1479 : Dl. 18,150.) —  Bolondóc 
vár állandó tartozéka. —  Halusie (Gallyas, Haluzice) Beckótól ény.-ra.

Iianzlikfalva. Hanzlik. (Családnévben, 1410 : Dl. 26,094.)
Honczlikfalwa. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,219.) Hanczlekfalwa. 
(Családnévben, 1471 : N yitrai-kpt. B. 189.) Honzlyk. (Családnévben, 
1475 : Múz. T. a.) Poss. W rbka alias Hanzlykowawez. (1483 : N yitrai- 
káptalan . Prot. extraser. I. 6.) Poss. V erbka seu H anzlykanfalua. 
(1483 : U. o.) Henzlykfalwa. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) 
Hanzlykfalwa. (Családnévben, 1489 : N yitrai kpt. A. 3.) Hanczlyk- 
falwa. (Családnévben, 1491 : U. o. N. 766.) Henzlikfalwa. (Család
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névben, 1492 : U. o. ZZ. 148.) Poss. H anczlik. (1492 : Múz. T. a., 
Akadém ia kézirattára.) Henzlikocz. (Családnévben, 1497 : A kadém ia 
kézirattára.) Hanzlykfalwa. (Családnévben, 1497: N yitrai kp t. 
N. 351.) Hanczlykfalwa. (Családnévben, 1502 : Akadém ia kézirat
tára . 1505.) Hanzlykfalwa. (Családnévben, 1509 : Múz. T. a.) H ancz
lykfalwa. (Családnévben, 1519 : N yitrai kpt. N. 613.) —  Birtokosai 
a Hanzlikfalvi-, a Hanzlikfalvi Ország-és Hrehor-családok. — Hanzlik- 
falva (Trencsénjánosi, Hanzliková) Trencséntől ény.-ra. L. még 
Verbka.

Haroliavia 1. Gyurcsina.
Ilóromudvar 1. Tridvori.
Hatna. Poss. H athna. (1321 : Dl. 2047. Anjoukori-okm t. I. 622.) 

H atne. (Családnévben, 1405 : Szulyovszky-lvt., Podm aniczky-oklvt. 
I. 10.) H athna. (Családnévben, 1421 : Múz. T. a., 1438 : Szunyogh- 
levéltár, Fejér : CD. XI. 170., 1453 : Dl. 14,653 , 1458 : Csicsery-lvt. 
Dl. 31,686., 1460 : N ádasdladányi lvt. I. 21., 1461 : U. o. I. 23.) Poss. 
H athna. (1466 : Dl. 16,310., Podm aniczky-oklvt. I. 55. Dl. 16,308., 
Podm aniczky-oklvt. I. 58. Dl. 16,403.) H athna. (Családnévben, 
1468 : N ádasdladányi lvt. I. 26., 1470 : U. o. I. 30., 1472 : Podm a
niczky-oklvt. I. 101., 103., 1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai kpt. 
N. 492., 1475 : Nedeczky lv t., 1482 : N yitrai kpt. N. 771., 1483 : U. o. 
N. 9., 10., 1477 : Esterházy hitb. lv t. Rep. 28. F. C. N. 175., 1494 : 
K ossuth-lvt.) H atna. (Családnévben, 1494 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 
28. F. A. N. 7 et NB.) Poss. H atna. (1498 : Dl. 22,530.,Todm aniczky- 
oklevéltár. I. 330.) H athna. (Családnévben, 1504 : Dl. 22,530., Pod
m aniczky-oklvt. I. 441.) Poss. H athna. (1504 : E sterházy-hitb . lv t. 
Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) H athna. (Családnévben, 1506 : U. o. Rep. 
28. F. A. JSI. 87 et E ., Szunyogh-lvt.) H atna. (Családnévben, 1507 : 
Balassa-lvt.) Poss. H athna. (1507 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et F., Balassa-lvt.) Poss. H atna. (1507 : Szunyogh-lvt.) Poss. 
H athna. (1508 : Balassa-lvt.) H atna. (Családnévben, 1508: Esterházy - 
hitbizom ányi lvt. Rep. 28. F. C. N. 184.) H athna. (Családnévben, 
1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 573., 1510 : Dl. 22,058., 22,059., Pod
m aniczky-oklvt. I. 603.) Poss. H athna . (1511 : Dl. 22,059., 22,212., 
22,220.) — A b irtokot Kilián fia András, a H athnai-család őse kap ja  
1321-ben, kinek utódai a budetini várkastély  tartozékaihoz csatol
ták . A H atnai-család révén a Szunyogh-család is b írta. Majd a H atnai- 
család kihalása u tán  a Pongrácz-, K orlátkőy-, Sokorói- és Podm a- 
niczky-családok osztozkodtak ra jta . —  H atna , H atné, Vágbeszter- 
cétől ény.-ra.

Hatnacencl. Poss. seu villa Hotnachenczy. (1439 : Teleki: A H u
nyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) —  Trencsén vár tartozéka. — 
E ltű n t falu, a felsorolás szerint a várm egye délkeleti részén, Nagy- 
h radna körül feküdhetett.

Helvény. Jobbagiones castri Trinchiniensis de Hleulan. (1276 : 
HO. VI. 215.) Maior villa Holewna, m inor villa Holewna. (1323 : O. L.
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Post adv. F. 26. N. 27.) Maior villa Helewna, minor villa Helewna. 
<1323 : U. o.) Heluen. (Családnévben, 1392 : Szulyovszky-lvt.. 1396 : 
Múz. T. a., DI. 8224., 8225., 9140.) Helwen. (Családnévben, 1398 : 
Múz. T. a.) Holwen. (C saládnévben,'1400 : Szulyovszky-lvt.) Helwen. 
<Családnévben, 1412: U. o., 1426: Múz. T. a., 1435: N yáry-lvt.,
1437 : Múz. T. a.) Poss. seu villa Naghelwen. (1439 : T e lek i: A H u
nyadiak kora. X . 43., Bécsi áll. lvt.) Helwen. (Családnévben, 1455 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a., 1464 : Múz. T. a.) Kysklewen. (Család
névben, 1466: Podm aniczky-oklvt. I. 65.) K yskleven.-(Családnév
ben, 1467 : Dl. 16,426.) Chliewen. (Családnévben, 1472 : Motesiczky- 
levéltár.) Helwen. (Családnévben, 1474: Garam szentbenedeki kvt. 
F. 54. N. 28.) Helween. (Családnévben, 1481 : N yitrai kpt. N. 666.) 
Helwen. (Családnévben, 1481 : M otesiczky-lvt., 1482 : N yitrai kpt. 
N. 771.) Kyshelwen. (Családnévben, 1484 : U. o. Prot. extraser. I. 9.) 
Hleweny. (Családnévben, 1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 183.) Hyl- 
wen. (Családnévben, 1486 : N yitrai kp t. N. 685.) Poss. Kyshewlwen. 
(1488 : N yitrai kp t. N. 68.) Poss. Kyshelwen. (1488 : U. o.) Kyshel
wen. (Családnévben, 1489 : Dl. 19,515., Podm aniczky-oklvt. I. 197.) 
Helwen. (Családnévben, 1489 : Dl. 19,519.) Poss. Hlyewen. (1493 : 
Dl. 19,969.) Chelewen. (Családnévben, 1496 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. 271.) Hlewen. (Családnévben, 1498 : 
N yitrai kpt. C. 844.) Poss. Kyshelwen. (1498 : U. o.) Poss. Naghhel- 
ben. (1498 : U. o.) Parva Chlewan. (Családnévben, 1499 : Dl. 20,876., 
Podm aniczky-oklvt. I. 338.) Poss. Kyshelwen. (1499 : G aram szent
benedeki kv t. F. 20. N. 23.) Poss. Chlewan. (1501 : Dl. 21,050., 
Podm aniczky-oklvt. I. 377.) Kyschlewen. (Családnévben, 1504 : 
Szulyovszky-lvt.) Kyshelwen. (Családnévben, 1505 : N yitrai kpt. 
Prot. extraser. I. 27., Dl. 25,297.) Kyschlewen. (Családnévben, 1506 : 
Szulyovszky-lvt.) Poss. Kyshelwen. (1508 : N yitrai kpt. Prot. ex tra
ser. I. 46., 47.) Khlywen. (Családnévben, 1513 : U: o. Z. 2. N. 5.) 
Poss. Kyslmeer. (1) (1516: Garam szentbenedeki kv t. F. 30. N. 31.) 
Poss. Kyshelwen. (1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) Kyshelwen. (Család
névben, 1523 : Lev. Közi. 1937. 238.) Kyselwen. (Családnévben, 
1525 : Nyitrai kpt. C. 843.) Poss. Chliwen minor. (1525 : U. o.) Poss. 
Chliwen maior. (1525 : U. o.) — Eredetileg trencséni várföld volt és 
N agyhelvényt még 1439-ben és Helvény részbirtokot 1493-ban is a 
trencséni vár tartozékai között sorolják fel. Többi birtokosai a Hel- 
vényi-, Kishelvényi-, Kishelvényi Némák-, K akasfalvi-, Halácsy- és 
zálogjogon a Püspöki Janik-család. —  Nagyhelvénynek 1498-ból 
Bencho Péter, Dlwhon M átyus, Antalyczka Antal, Bwcz András és 
Kos János, 1525-ből pedig Koneczm Jánós, Kospik Tam ás és K aiba 
Pál névszerint felsorolt jobbágyai ismeretesek. —  Kishelvényen 
1508-ban az „ in ter terras Dlwhozene penes terras pascuales P asy th "  
határrész t említik. — Ma Kis- és Nagyhelvény, Maié, Vei ké Chlievany, 
Bán szomszédságában, tőle ny.-ra.

Herbortin. Poss. H orborthyn. (1408 : Dl. 9369., 9416.) Poss.
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H erbo thyn . (1467 : Dl. 16,566.) Poss. H erbethyn. (1473: Dl. 15,773.,
17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 109.) Pred. H orbathyn. 
<1496 : Dl. 20,438., Podm aniczky-oklvt. I. 287.) Pred. H erbortyn. 
<1504 : Dl. 21,272., Podm aniczky-oklvt. I. 420.) Pred. Hrbo- 
tin . (1505.: Podm aniczky-oklvt. I. 476.) •— A K aszai Leszkóczy, 
m ajd ennek révén — birtoklása m egszűnte u tán  is —  K asza-vár 
tartozéka. Később m int pusztabirtok a Zápolyai-, m ajd csere folytán 
a  Podm aniczky-család tu lajdona, 1505-től pedig Beszterce városé. — 
1408. évi határje le it 1. Kocskócnál. — A m int a fenti adatok m u ta t
ják , még a középkor folyam án elpusztult. Vágbesztercétől nyugatra, 
Nosic és Milocho körül fekhetett.

Hiristye 1. Iristye.
lllin ik . Poss. seu villa Hlinyk. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 

kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. H lynnyk. (1440 : Múz. T. a.) Poss. 
H linik. (1469 : Dl. 16,847., Podm aniczky-oklvt. I. 87.) Poss. H lynnyk. 
(1181: Dl. 18,453., Podm aniczky-oklvt. I. 145., Dl. 18,454., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 152.) Poss. H lynyk. (1482 : Dl. 18,607., Podm a
niczky-oklvt. I. 156.) Poss. H lynnyk. (1482 : Dl. 18,632., Podm a
niczky-oklvt. I. 167.) Lhinnik. (Családnévben, 1483 : N yitrai kp t. 
N. 10.) Poss. H lynnyk. (1483 : Dl. 18,807., Podm aniczky-oklvt. 
1. 170.) H lynyk. (Családnévben, 1483 : N yitrai kp t. Prot. extraser. 
I. 8.) Poss. H lynnyk. (1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 231.) Hlynyk. 
<Családnévben, 1513: N yitrai kpt. N. 218., Dl. 22,022., 22,371.,
1517 : G aram szentbenedeki kv t. Prot. I. f. 14.) Poss. H lynyk. (1519 : 
Turóci kvt. Prot. vet. f. 43., 45., 1520 : U. o. f. 29.) Poss. Hlinik. 
(1525 : Dl. 24,068., 24,070., 1526 : G aram szentbenedeki kv t. F. 2. 
N. 80.) — Feltűnésekor Beszterce vár tartozéka, de attó l elszakí
to tták , m ert később Podm aniczky Balázs, m ajd Podm aniczky László 
k ap ta  adom ányba, aki hosszú pert fo ly ta to tt érte Balázs özvegyével 
és a H liniki Svedergál- és E rdőháti-családdal. R a jtu k  kívül b írtak  
még a Hliniki-, Bzini Posztkó-, Marsovszky-, Zavatkai- és Szent
m arj ai-családok is. — 1525-ben János bíró, M astyhlawek János, 
Lacha Orbán és Galyk Lőrinc, m ajd János bíró, M astyhlawek János, 
Galyk O rbán, László és Lőrinc, 1526-ban pedig János bíró, Sawl 
Péter, M azthylowka János, Sthepko János, Galik Orbán és Lőrinc 
névszerint felsorolt jobbágyait ismerjük. - Ma H linik (Vágagyagos, 
H linik nad Vallom) Biccsétől ék.-re.

Hlozsa. Poss. Glose. (1397 : Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Hlosa. 
(1462: Dl. 15,772.) l ’oss. Illose. (1467: 1)1. 16,566.) Poss. Hlosa. 
(1473 : 1)1. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 109.) 
Poss. Hlossa. (1485: Dl. 24,853.) Poss. Loza. (1192: Dl. 19,860.) 
l ’oss. Illose. (1196: Dl. 20,315.) Kasza vár tartozéka volt, de a 
várúr, M agyar Balázs adom ányából a M ednyánszky-család is bírt 
egy nemesi kúriát, m ajd később még kél puszta, jobbágytelket. — 
lölN-ban b írá já t, Zlawyk Ádám ot említik. Hlozsa (Trencsénszent- 
jános, Hioxa) Bellistől d.-re.
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' Hluboka. Poss. Holoboka. (1347 : Dl. 3883.) Poss. H olboka. 
(1363 : Dl. 5251.) Holboka. (Családnévben, 1374 : Szulyovszky-lvt.> 
Poss. Holboka. (1380 : Dl. 6690.) Iudex in H alboky. (1417 : Chalou- 
peczky : KnihaZilinská. 91.) Hlwbok. (Családnévben, 1464: Dl. 16,060.> 
Hlwboke. (Családnévben, 1468 : Dl. 16,779., Podmaniczky-oklvt. 
I. 81.) Poss. Hlwboka. (1469: Dl. 16,784., 1505: Dl. 21,396.) Poss. 
Hlwbwka. (1506 : Dl. 21,636.) Poss. H lboka. (1525 : Dl. 24,068.) —  
Birtokosai a H lubokai-, Szentiványi-, Nádasdy-, H rabovszky-, 
Pominóczy- és Udicsei-családok. Csatornás György és a Szunyogh- 
család adom ányt kap tak  rá, de a Podm aniczky- és Nádasdy-családok 
m indannyiszor ellentm ondtak az ik tatásnak . 1469-ben Hricsó várá
hoz szám ították . —  1525-ben N ádasdy G áspár Pesko György és Koza 
M árton nevű jobbágyait említik. —  1363-ban h a tá rában  a H olboka 
p a th ak a-t említik. — H luboka (Alsó- és Felsőmélyesd, Dőlnie, H ornié 
Hlboke) Biccsétől k -re.

Hlumec. Poss. Hlumecz. (1438 : Szunyogh-lvt., Fejér : CD. X I. 
170.) Poss. seu villa Kolmetze. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. 
X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Chlwnycz. (1474 : Múz. T. a., 1476 : 
N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Homecz. (1496 : Dl. 20,315.) 
Poss. Chumecz. (1504 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D .) 
B udetin, 1439-ben Óvár, m ajd L ietava tartozéka. —- Hlumec, (Há- 
mos, Chlumec nad Vahom) Zsolnától é(ny) -ra.

Hock 1. Kocsóc.
Hoekóc 1. Kocskóc.
Hoholna I. Chocholna.
Holbuka 1. Hluboka.
Horenie. Poss. Horenycze. (1471 : Dl. 17,185., 1475 : Dl. 17,715.> 

Poss. Horenycz. (1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 405., 408.) 
Horenycz. (Családnévben, 1504 : N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 22.) 
Poss. Horenycz. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Horyncz. 
(1525 : Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130.) —  Állan
dóan Lednice v ár ta rto zék á t alkotta. — H orenie (Magasi, Horenice) 
Puchótól d -re.

Horka/tVilla Kemenehorka. (1408 : Dl. 9369.) Poss. Huorka. 
(1504: Dl. 24,621.) H orka. (Családnévben, 1504: Dl. 21,300., Pod
m aniczky-oklvt. I. 410.) Poss. Hworka. (1518 : Turóci kv t. Prot. vet. 
f. 47., 57.) Poss. H orka. (1519 : N yitrai kpt. N. 964.) Poss. H arka. 
(1521: Lev. Közi. 1937. záö. — Lednic vár résztartozéka, azon
kívül bírnak még a H orkai-, H orkai Koza-, Ho dicska- és Stetina-, 
továbbá a Belusi Búr- és Nozdrovici Janovsin-családok. — H orka 
(Kiserdő, Horka) Puchótól d.-re.

Horka 1. Krasznahorka.
Hornyán. H ornyán. (1352 : Dl. 4269.,i A njoukori-okm t. V. 71.)- 

Poss. Hornyán. (1388 : Dl. 7420.) Poss. Hornian. (1433 : Dl. 12,564., 
1434 : Dl. 12,564.) Poss. seu villa H ornyán. (1439 : Teleki : A H unya
diak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t., 1440 : N yitrai kp t. N. 70., 1493 r
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Dl. 19,969.) —  Trencséni várb irtok  volt, melyet, m inthogy a husziták 
m ia tt a lakosság szétszaladt, 1433-ban ú jratelep íte ttek , m ajd egy 
részét m egkapta a Dezséry-család. Örökösjogú soltészai a Szlatinai- 
család tag ja i voltak. —  H ornyán, H ornany, B ántól ény.-ra.

Horóc. Villa Gown. (1259 : Akadém ia kézira ttára ., HO. VI. 97.) 
Villa Gowor. (1262 : H éderváry-oklvt. I. 3., Szulyovszky-lvt.) Villa 
Goor. (1262 : U. o.) Villa Gouor. (1268 : H O .'V II. 110., ÁUO. VIII.
218., 1272 : HO. VI. 187.) Poss. Kus Gór. (1348 : Szulyovszky-lvt.) 
Poss. Kys Goor. (1349 : U. o.) Goor. (Családnévben, 1367 : U. o.) 
Poss. Goor. (1371 : U. o., 1372 : U. o.) Poss. Gór. (1372 : U. o., 1374 : 
U. o., 1375 : U. o.) Poss. Goor. (1375 : U. o., 1376 : U. o.)Goor. (Család
névben, 1379 : U. o., 1408 : Dl. 9417.) Poss. Goor. (1413 : Dl. 10,126.,
10.757., gr. Andrássy-cs. krasznahorkai levéltára, 1420 : U. o.) 
Horowcz. (Családnévben, 1450 : Múz. T. a.) Horowycz. (Családnév
ben, 1458 : Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 37.) Horowecz. (Család
névben, 1460 : N yitrai kp t. N. 926., 1461 : N ádasdladányi lvt. I. 23.) 
Poss. Horowecz. (1465: Dl. 16,240., Podm aniczky-oklvt. I. 50.) 
Horowecz. (Családnévben, 1467 : Dl. 16,477.) Horowycz. (Család
névben, 1467 : U. o., 1468 : Múz. T. a.) Boor.(!) (Családnévben, 1469 : 
Dl. 2456.) Horowecz. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,130., 1475 : Dl.
17.715., 1 76 : Dl. 17,752., 1 78 : Múz. T. a., 1488 : Dl. 19,369.) 
Horwecz. (Családnévben, 1488 : N yitrai kp t. W. H H H .) Horowecz. 
(Családnévben, 1489 : Múz. T. a.) Poss. Horowecz. (1492 : Dl. 19,879., 
Podm aniczky-oklvt. I. 222., Dl. 19,880 , Podm aniczky-oklvt. I. 224.) 
Poss. Horawecz. (1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 227.) Poss. Horo
wecz. (1492 : Dl. 19,912., M otesiczky-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 238.) 
Poss. Horowycz. (1492 : E sterházy hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et C.) 
Poss. Horowecz. (1494 : Dl. 20,217., Podm aniczky-oklvt. I. 251., 
1496 : Dl. 20,441., Podm aniczky-oklvt. I. 279., Dl. 20,447., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 290., 1510 : U. o. I. 593.) Poss. Horawecz. (1515 : 
Dl. 22,694.) — A Horoveczky-, Dulói-, Nozdroviczky-, Podm aniczky-, 
Szlopnai-, M arcibányi- és a Horenici-család birtoka. —• 1515-ben 
Lednice vár tartozéka. — H atárjelei között 1262-ben a Suchycha 
patako t és a Vág folyót, 1272-ben Zuchuiche patako t, 1413-ban a 
Hozywdulewfeld, K aladam egy, H edalya, Breznycze, Erezthw en- 
alya, Agyagos, N ythw an, Párthfeletw alo Agyagus, Ozthrohegalya 
nevű helyeket említik. — Horóc, Horovce Illavától é.-ra.

Hostina. Poss. Hoschyna. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Hostyna. 
(1475 : Dl. 17,715.) Poss. Hoschyna. (1507 : M ednyánszky-család 
mednei levéltára.) Poss. H osthyna. (1515 : Dl. 22,694.) —  A lednicei 
vár állandó tartozéka, de a M ednyánszky-család is b írt részeket, 
melyeknek felkérésétől e ltilto tta  a Ráskay- és Podm aniczky-csalá- 
dokat. — H ostina (H adas, H ostiná) Puchótól ény.-ra.

Hoteso 1. Kolesó.
Hoznuca 1. Hvoznica.
flruliove. Poss. H arabowa. (1347 : Dl. 3883.) Hrabo. (Család
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névben, 1353 : Dl. 4324.) Poss. H rabo. (1363: Dl. 5251.) H arabo , 
(Családnévben, 1364 : Dl. 5251.) H rabou. (Családnévben, 1366 : DL 
5480.) H rabou. (Családnévben, 1385 : Dl. 7175.) H rabo. (Családnév
ben, 1385 : Dl. 7144.) H rabouk. (Családnévben, 1385 : U. o.) H rabou. 
(Családnévben, 1385 : Dl. 7141., 7142., 7146.) Harabocz. (Családnév
ben, 1440 : Podm aniczky-oklvt. I. 28.) Harbawcz. (Családnévben*
1466 : U. o.T . 58.) Hrabowe. (Családnévben, 1469 : Dl. 16,784., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 86.) H ra b o í^ . (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271.) 
Hrabowa. (Családnévben, 1504 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et D.) Rabowa. (Családnévben, 1505 : Dl. 21,396., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 454.) H rabowa. (Családnévben, 1506 : Dl. 21,636.* 
Podm aniczky-oklvt. I. 506.) Rabo. (Családnévben, 1508 : Dl. 21,845.* 
Podm aniczky-oklvt. I. 554.) Hrabowe. (Családnévben, 1520 : Turóci 
konvent. P ro t. vet. f. 33.) Poss. Hrabowe. (1525 : Dl. 24,068., 24,070.) 
H arabowa. (Családnévben, 1525: G aram szentbenedeki kv t. F. 21. 
N. 52., F. 26. N. 19.) Poss. H rabowe. (1526 : U. o. F. 2. N. 80.) —  
Birtokos családai a H rabovszky és a Pominóczy. —• 1525-ben B erta
lan, Mlady M árton, Hwdecz András, M ystryk János és László, m ajd 
Hwdecz A ndrás, B ertalan  és M árton, M ystryk János és Galo László* 
1526-ban pedig Hwdecz M árton és P é te r jobbágyokat említik. — 
H rabove (Rabó, H rabové) Biccse m ellett, tőle dk.-re.

Hrabovka. a) Poss. H raboka. (1423 : D l’ 11,346., 11,359.) Poss. 
seu villa Hrabowka. (1439 : T elek i: A H unyadiak kora. X . 43., 
Bécsi. áll. lv t.) —  Szucsa vár tartozéka. —  H rabovka (Szucsgyergyá- 
nos, H rabovka) Trencséntől é(ny). ra.

Hrabovka. b) Poss. H raboka. (1388 : R ákóczi—A sprem ont-család 
levéltára. Capsa 115. F. 3. N. 58.) H rabovka. (Családnévben, 1469 : 
Dl. 2456.) Poss. H raboka. (1475 : Dl. 983. 25,214., N yitrai kp t. 
N. 378.) Poss. utraque H rabouwka. (1504 : Dl. 21, 62., 24,621., 
Podm aniczky-oklvt. 404., 405.) Poss. H rabow ka. (1507 : Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 512.) Poss. H rabenka. (1493 : Múz. T. a., 1519 : Dl.
23,398.) Poss. Grabovka. (1520: Dl. 983.)—  A Veszkai- és Bagyinei- 
családoké, később a Szlopnai- és Zam aróczy-családok bírták . 1504 
és 1507-ben Ledniee v ár tartozéka, de valószínűleg csak részben, 
m ert az előbbi ké t család birtoklására későbbi időből is vannak 
adataink. —- 1388-ban h atárában  a Dohnawyze nevű patako t emlí
tik . —  H rabovka (Bélagyergyános, H rabovka) Puchótól ny.-ra.

Hradna. a) Poss. H radna. (1408 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) 
Gradna. (Családnévben, 1417 : Szulyovszky-lvt.) H radna. (Család
névben, 1431 : U. o.) Poss. H radna. (1441 : U. o., 1453 : U. o., 1457 : 
U. o., 1507 : M ednyáriszky-család mednei Ívta., 1521 : Szádeczki 
Kardos Sándor Ívta. Bp., Szulyovszky-lvt., 1522 : Dl. 23,628., 
1525 : Szádeczki K ardos Sándor Ívta. Bp., Dl. 24,068., 24,070.) 
Poss. Rhadna. (1526 : Teleki-család zabláti Ívta.) PosS. H radna. 
(1526 : Garam szentbenedeki kvt. Ívta. F. 2. N. 80.) —  A Zaszkalei-, 
Szulyói-, H radnai-, Milochói- és N ádasdv-családok birtoka. Felkérte-
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a Svidrigal-család és meg akarta  szerezni a Zápolyai is, de b irtok lá
sukra nincsenek adataink. —  1522-ből Skapa György, 1525-ből 
pedig János bíró és Skapa Máté, m ajd  János bíró, Skapa György, 
O thetel György és K rysan Miklós nevű névszerint felsorolt jobbágyai 
ismeretesek. —  1526-ban m egnevezett jobbágyait csak kereszt
nevükön (János bíró, György, Mihály) említik. — H radna, m a Szulyó- 
val egyesített község.

Hradna. b) Poss. Garadna, in qua est ecclesia lapidea, superior 
Garadm a. (1329 : Anjoukori-okm t. II. 394.) A rchidiaconatus Granen- 
sis. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Plebanus de G ranna. 
(1332— 1337. U. o.) Poss. seu villa Felsewradna, Alsowradna. 
(1439: T eleki: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi, áll. lvt.) Poss. 
K yshradna, N aghradna. (1493 : Dl. 19,969.) — K orábban a Pogány- 
család, m ajd Trencsén v ár birtoka. Nemesi birtokosai is lehettek, 
m ert 1493-ban m indkét helység csak részbirtoka a trencséni vár
nak. —  Kis- és N agyradna, Malá, Vel’ká H radná, Trencséntől dk.-re.

Hrahó. Poss. Hraho. (1324 : Simonyi-lvt. 9. sz.) Poss. H rako. 
(1324 : U. o.) Poss. A rahna. (1358 : Múz. T. a., Anjoukori-okm t.
VII. 395.) Poss. H rahna. (1358 : Múz. T. a. Anjoukori-okm t. VII. 
513.) —  Simonyi-család b irtoka volt, de igényt ta r to tt  rá  a szkalkai 
apá t is. —  D obra és Szuhapatak között feküdt, de korán elpusztult 
és területe D obrába olvadt be, m ert a Simonyi-birtokok között többé 
nem említik.

Hrakolup 1. Rakolup.
Hricsó. Terra Hyrychou. (1254 : Akadém ia kézira ttára ., HO. VI.

39., Fejér : CD. VI. 2. 380. IV. 2. 241.) Villa inferior H erichou, supe
rior Herichou. (1282 : HO. VI. 278.) Plebanus de Enso, Heriso. 
(1332— 1337 : Mon. V at. Ser. I. I. 200.) Poss. Eghazi Rihcho. (1469 : 
Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 83.) Poss. Felsew Rihcho. (1469 : 
U. o.) Poss. Felssewrycho. (1516 : Garamszentbenedeki kv t. F . 127. 
N. 9.) Poss. Rycho. (1519 : Dl. 23,279.) — Hricsó v ár tartozéka. —  
Alsó- és Felsőricsó, Dőlni, H orni Hriöov, Zsolnától ény.-ra.

Hunyerad 1. Kunyerád.
Hvoznica. T erra Hoznucza. (1250 : Soós-lvt., Fejér : CD. IV. 2. 

65.) Villa Hwosnicza. (Vay-lvt. N. 539a.). Iudex de Hossnycz alias 
de Zawnycza. (1417 : Chaloupeczky : K niha Éilinská. 91.) Poss. seu 
villa Kwoznycza. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi 
áll. lv t.) Poss. Hwaznicze. (1458 : Dl. 15,221., Podm aniczky-oklvt. 
I. 32.) Poss. Hwoznycze. (1458 : Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. 
I. 34.) Poss. Hwoznicze. (1458 : Podm aniczky-oklvt. I. 35.) Poss. 
Howoznycza. (1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Hwoz- 
nycz. (1498 : Podm aniczky-oklvt. I. 326., Dl. 20,706.) Woznycza. 
(1525 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 110.) —  1250-ben királyi adom ány
ként File bán  b irta , de 1383-tól m ár a besztercei vár tartozéka, sol- 
tészságát a faluról elnevezett család b írta . — Hvoznica (Fűrész
falu, Hvozdnica) Biccsétől ny.-ra.
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Ihriste. Poss. Ihrzysche. (1471 : DL 17,185., 24,562.) Poss, 
Hrysche. (1475 : Dl. 17,715.) Poss. Ihrysche. (1515 : Dl. 22,694.) —  
A lednicei v ár tartozéka. —  Ihriste, (Igricke, Ihriste) Puchótól é.-ra.

Ilevka. Poss. Ilewka. (1388: Múz. T. a.) Poss. Ilauka. (1472: 
N ádasdladányi lvt. I. 32.) Poss. Kislewa. (1475 : Dl. 983. 16,484.) 
Poss. Kyslewa. (1475 : Dl. 25,241., N yitrai kp t. N. 378.) Poss. Illewka. 
(1484: N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 11.) Poss. Ilewka. (1484: 
N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 11., 1500 : Simonyi-lvt. 247. sz.) 
Poss. Kyslewa. (1508 : Dl. 21,822., N yitraf kp t. Prot. extraser. 
I. 38.) Poss. Ilewka. (1513 : N yitrai kp t. N. 218., Dl. 22,371., 1516 : 
Dl. 22,803., 1517: Dl. 22,938.) —  Birtokosai a Zamaróczy-, Szlopnai-, 
Klobusiczky-, Klobosici Korhán-, Tordameczy-, Zápolyai-, Pozsgai 
B uday- és Podm aniczky-családok, zálogjogon pedig Magyar Balázs. 
1472-ben a király Kasza várához csatolta, de később m ár nem  ta lá l
ju k  a v ár tartozékai között. —  Kisleva, Ilavka, Illavától dk.-re. 

Uhalka. Poss. Ilhalka. (1465 : Dl. 16,220., Podm aniczky-oklvt.
50., 1465 : Dl. 16,240., Podm aniczky-oklvt. I. 52.) — Azonos (Pre- 
csény)lehotával. L. még ott.

Illovc. Poss. seu villa Ilowe. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. 
X . 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Gylowe. (1483 : Dl. 18,846., N yitrai kápt. 
N. 9.) Poss. Ilowe. (1508 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 8.,
15., Podm aniczky-oklvt. I. 559., 1520: D l.-23,372., Esterházy-hitb. 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15.) —  A sztrecséni v ár állandó ta r to 
zéka. — Illővé (Illő, Illő) Zsolnától d.-re.

Isztebnik. Stipnic. (1208: Dl. 54., 55., HO. VII. 4.) Terra Ztebnuk. 
(1245 : Letopis. Sasinek. VI. 40. 143.) — A nyitra i püspökség birtoka. 
H atárjelei 1245-ben: Vassich-folyó, Scindna hely, Debeli erdő, 
Ztebnuk forrása. Vagh-folyó. —  Ma Isztebnik (Vághidas, Istebnik) 
Trencsén közelében, tőle északra.

Ivanóc. Villa Iwanolcz. (1477 : Dl. 17,902., 17,904.) Poss. Iwa- 
nowlcz. (1479 : Dl. 18,150.) Poss. Iwanowcz. (1500 : Garam szent
benedeki kv t. F. 128. N. 22.) Poss. Iwanowycz. (1502 : N yitrai kp t. 
B. 17.) Poss. Ewanocz. (1522 : Lev. Közi. 1937. 297.) Poss. lwanocz. 
(1522 : U. o. 1937. 237.) —  A bolondóci vár tartozéka, később egyes 
részeit zálogban b írták  a Zabláthy- és Podm aniczky-családok. — 
Ivanóc (Ivánháza, Ivanovce) Beckótól é.-ra. 

ízben I. Zbinyov.
Jablonova. Poss. Jablonowa. (1400 : Wenzel : S tibor vajda. 119.) 

Jablonowe. (Családnévben, 1405 : Szulyovszky-lvt., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 10.) Poss. Jablonowe. (1438 : Szulyovszky-lvt., 1458 : 
Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 36., 1469 : Dl. 16,784., Podm a
niczky-oklvt. I. 86., 1469 : Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 86., 
1498 : Balassa-lvt. 1506., Podm aniczky-oklvt. I. 314., 1524 : Garam 
szentbenedeki k v t. F. 21. N. 50., F. 80. N. 25., 1525 : Dl. 24,068.,
24.070., 1526 : Garam szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.) —  Valószínű
leg a besztercei vár tartozéka volt, am ikor Stibor vajda elcserélte
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a M arsovszky-családdal, mely ettőlfogva állandóan bírta . —  H a tá r
jelei 1524-ből Lwczky (Luchky), Lány, R ethky , Bechovahora, 
Beczovahora. (1498. évi ha tárje le it 1. Predm ér városnál.) —  1526-ban 
Markowycz M átyás és Balasowycz György itten i jobbágyokat emlí
tik . — Jablonove (Almásfalu, Jablonové) Biccsétől dk.-re.

Jahodnik. Poss. Jahodnyk. (1471 : Jus^ljdvt.) —  A Szentmiklósi 
Pongrác-család b irtoka volt. —  Többi adataink  mindig Turóc megyé
hez szám ítják.

Jasztrebi. 1. ölved.
Jeszenice. Jezencha. (Családnévben, 1269 : Múz. T. a., Fejér : 

CD. IV. 3. 533.) Poss. Jezenche. (1271 : F e jé r : CD. VII. 2. 149.) 
Villa seu te rra  Jesztencha. (1318 : U. o. VIII. 2. 169.) Ja tensia , Jasen- 
cia. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. I. I. 200.) Poss. Jezanche. (1366 : 
Dl. 5492.) Jezyniche. (Családnévben, 1375 : Szulyovszky-lvt.) Poss. 
Jezenche. (4394 : Akadém ia kézirattára , Fejérpataky-hagyaték.) 
Jessenycza. (Családnévben, 1414 : Dl. 10,269.) Jezenyche. (Család
névben, 1462 : N yitrai kp t. N. 139., 528.) Jezenyche. (Családnévben,
1465 : Dl. 16,241., Podm aniczky-oklvt. I. 52.) Yezenyche. (Család
névben, 1466 : Dl. 16,403., Podm aniczky-oklvt. I. 61.) Hezhenycz. 
(Családnévben, 1472 : Podm aniczky-oklvt. I. 108.) Jezenycze.
(Családnévben, 1476 : Dl. 17,752.) Yesenycz. (Családnévben, 1479 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 133.) Jesenicz. (Családnévben, 1479: Dl. 
18,271.) Jezenicz. (Családnévben, 1487 : Balassa-lvt.) Jezenyche. 
(Családnévben, 1494 : K ossuth-lvt.) Gyezzenycz. (Családnévben,
1495 : Dl. 20,329.) Jesthenycz. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315.) 
Jesenycz. (Családnévben, 1497 : Szunyogh-lvt.) Jezenicze. (Család
névben, 1497 : Esterházy hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 7 et NB.) 
Jezeniche. (Családnévben, 1498 : Garam szentbenedeki kv t. F. 102. 
N. 44.) Jezenycze. (Családnévben, 1502 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 4.) 
Jessenycza. (Családnévben, 1503 : Dl. 21,227., Podm aniczky-oklvt. 
I. 399.) Jezenycza. (Családnévben, 1504 : Podm aniczky-oklvt. I. 412.) 
Jessenycze. (Családnévben, 1504 : Dl. 21,376., B alassa-lvt., Podm a
niczky-oklvt. I. 445.) Jeznycz. (Családnévben, 1505 : Garam szent
benedeki kv t. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2.) Jezenycza. (Családnévben,
1506 : Dl. 21,636., Podm aniczky-oklvt. I. 506.) Jezenycze. (Család
névben, 1507 : Balassa-lvt.) Jezennycha. (Családnévben, 1507: 
Podm aniczky-oklvt. I. 532.) Kys Jezenycza. (Családnévben, 1508 : 
Turóci kvt. Prot. vet. f. 3.) Jezenycze. (Családnévben, 1510 : U. o. 
f. 17., Podm aniczky-oklvt. I. 6 5.) Jezenycza. (Családnévben, 1516 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 21. 'N. 48.) Jessenycza. (Családnévben, 
1516 : U. o. F. 94. N. 34.) Jezenycza. (Családnévben, 1516: Turóci 
konvent. P rot. vet. f. 23., Balassa-lvt. 1519.) Jezenyche. (Család
névben, 1518 : Garam szentbenedeki kvt. F. 59. N. 6.) Jezenycha. 
(Családnévben, 1518 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 39. 57.) Jezennycze. 
(Családnévben, 1519 : Garam szentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Jeze
nycza. (Családnévben, 1522 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 56.) Jezenyche.

Fekete Nagy A ntal: Trencsén vármegye történelmi földrajza.
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(Családnévben, Garam szentbenedeki kv t. F. 132. N. 28.) Poss. 
Jesenicze. (1525 : Balassa-lvt.) Poss. Jezenycza. (1525 : Dl. 24,068.) 
Poss. Jezenycze. (1526 : Garam szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.) — 
A nyitrai püspökség birtoka, m ajd a birtokról nevezett Jeszenicei 
nemesek, későbben a  Jeszenicei Szunyogh-család bírja. —  1526-ban 
a  Szunyogh-család Chernyak Péter és Miklós nevű itten i jobbágyait 
em lítik. —  Jeszenica (Nagyjeszence, Vel’ka Jesenica) Vágbesztercé
től ény -ra.

Jeszenove. Villa Yesenow. (1407 : Fejér : CD. X. 4. 642.) Poss. 
Jasenyowe. (1474 : Múz. T. a., 1476 : N yitrai kpt.-N . 492., Dl. 17,605.) 
Poss. Jesenowe. (1488 : DL 19,421.) Poss. Jezenow. (1496 : Dl. 21,315.) 
L ietava tartozéka örökös soltészsággal. —- Jeszenove (Jeszenye, 
Jasenové) Rajectől é.-ra.

Jesztrebe 1. ölved.
Jordán. Poss. Jordán . (1356 : Dl. 4632.) — Zamaróczy-család 

birtoka. —  Fekvése m eghatározhatatlan , valahol a többi Zamaróczy- 
birtokok szomszédságában keresendő.

Kabatvalehota. Poss. Cabatvalehota. (1388 : M ednyánszky-lvt. 
1391.) Az ugróci v ár tartozéka. —  A felsorolás szerint Szlatina kör
nyékén keresendő, de nem azonos sem Cserna-, sem pedig Omasztina- 
lehotával.

Kalista 1. Dezsér.
Kálnica. Poss. K abucza. (!) (1396: N yáry-lvt. XV III. sz.-i más.) 

Kalnicz. (Családnévben, 1422 : R akovszky-kvt.) Kalnycha. (Család
névben, 1436 : U. o.) Kalnycz. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982.) 
Kalnicza. (Családnévben, 1478 : N yitrai kpt. C. 216.) Kalna. (Család
névben, 1481 : U. o. N. 256.) — Birtokos családjait nem ismerjük. — 
Kálnica (Kalános, Kálnica) Trencséntől d(ny).-ra, Vágújhely kö
zelében.

Kam enicsáh. Terra vacua K tm enchen. (1193 : Balassa-lvt. más.) 
Poss. Kemenche. (1324 : Simonyi-lvt, 9. sz.) Kemeche. (Család
névben, 1353 : Szulyovszky-lvt., 1366 : U. o., 1374 : U. o.) Kemenche. 
(Családnévben, 1375 : U. o.) Kemeche. ‘(Családnévben, 1375 : U. 0., 
1378: U. o., 1379: U. o.) Kemenche. (Családnévben, 1379: U. o.) 
Poss. Kameniczan. (1379 : Múz. középkori másolatok.) Kemeche. 
(Családnévben, 1383: Sulyovszky-lvt.) Kemenche. (Családnévben, 
1424 : U. o., 1436 : U. o ) Kamenczanö. (Családnévben, 1441 : Dl. 
13,626.) Kamencz. (Családnévben, 1453 : Múz. T. a.) Cameniczano. 
(Családnévben, 1461 : N ádasdladányi lvt. I. 23.) Kam enichan. (Család 
névben, 1467: Dl. 16,477.) Kamincza. (Családnévben, 1468: Múz. T. a.) 
Kameniczan. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., Podm aniczky- 
oklevéltár. I: 134.) K am enychan. (Családnévben, 1484 : N yitrai kpt 
N. 31., 1487 : U. o. K. 99., 1488 : U. o. N. 458.)'Kam eniczan. (Család
névben, 1489 : M etternich- Sándor-lvt. D. X. 2. 4.) Kam ychan. 
(Családnévben, 1.491 : N yitrai kpt. N. 766.) Kamencz. (Családnév
ben, 1492.: U. o. ZZ. 148.) Kameniczan. (Családnévben, 1492:
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Múz. T. a.) Kamynycz. (Családnévben, 1492 : Esterházy hitb . lvt. 
Rep. 27. F. A. N. 22. et C.) K am enyczan. (Családnévben, 1492 : 
Dl. 19,860.) Poss. Kam enychan. (1498 : Simonyi-lvt. 231. sz.) Kame- 
nychan. (Családnévben, 1500: Garam szentbenedeki kv t. F. 78. 
N. 34. F. 91. N. 13., 1502 : Akadém ia kézirattára ., 1505, 1509: 
Múz. T. a.) Kamynencz. (Családnévben, 1515 : A kadém ia kézirattára.) 
Kemenycz. (Családnévben, 1516 : Garam szentbenedeki kv t. F. '21. 
N. 48. F. 94. N. 34.) Kamenycz. (Családnévben, 1517 : U. o. Prot, 
I. f. 14.) Kamenecz. (Családnévben, 1518 : Dl. 23,004.) Poss. Kamen- 
chan. (1520 : N yitrai kpt. N. 994.) Poss. Kemenecz. (1523 : Garam 
szentbenedeki kv t. Prot. R. f. 35.) Poss. Kam ynchan. (1523 : Lev. 
Közi. 1937. 239.) -— H atárjelei 1193-ban : Vagh folyó, Roloso patak  
Morvaország felé, Valara pa tak , Stolk föld. 1379-ben pedig Prekopa 
árok, Dyel hegy, Bikfa fa, Ilszta hóra hegy, Yazecz folyó, Tonya 
víz, Yagh folyó, Rusz fűzfa. — Várjobbágyi birtok, később az 
esztergomi keresztesek, m ajd 1353-tól a Kameniczky-család b irtoka, 
később vétel címén a Zápolyai-család bír részeket, a Podm aniczky- 
család pedig zálog címen. — 1523-ban a Kameneczky-család Zabyska 
László, Anthws, Kosyk Mathws, Petracz Péter nevű o ttan i jobbá
gyait említik. —  Kam enicsán (Köveskő, K am enicany) Illavától 
nyugatra.

Kardosvaszka 1. Lednice h. és Vaszka b).
Katlina. Poss. K athlyna. (1438 : Balassa-lvt.) Poss. seu villa 

K ath lyna. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) 
Pred. K athlyna. (1466 : Dl. 16,310.) Poss. K athlyna. (1466 : Dl.
16.403., Podm aniczky-oklvt. I. 6., 1475 : Dl. 17,715., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 330., 1498 : Dl. 22,530.) Pred. K athlyna. (1504 : Dl.
21.262., 24,621.) Poss. K athlina. (1504 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. 
F. A. N. 87 et D.) Poss. K athlyna. (1507 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 
et F.) Poss. K atalina. (1507 : Szunyogh-lvt. XVIII. sz.-i más.) Poss. 
K atlina. (1508: Balassa-lvt.) Pred. K athlyna. (1511: Dl. 22,212.,
22.059., 22,220., 1515 : Dl. 22,694.) — Beszterce vár alól kivéve. 
A lbert király 1438-ban a H atnai-családnak adom ányozta, de ennek 
ellenére a következő évben még mindig a besztercei vár tartozékai 
között sorolják fel. A birtok felét a Podm aniczky-család 1466-ban 
zálogba vette , másik részét pedig a H atnai-család révén a lednicei, 
m ajd 1507-től kezdve a budetini várhoz szám ították. A H atnai- 
család kihalása u tán  1515-ben ism ét visszacsatolták a lednicei v ár
hoz, annak ellenére, hogy az új tulajdonosok a K orlátkőy-család- 
beliek még korábban, 1511-ben lem ondottak róla a Podm aniczky-, 
Szentmiklósi- és Sokorói-családok javára. —  Még a középkor folyamán 
elpusztult és később e ltűn t birtok. Zbórótól északkeletre a K atlina- 
hegy és p a tak  vidékén fekhetett.

Kbclan 1. Gbelány.
Kebelény 1. Gbelány.
Kemeche 1. Kamenichan.

9*
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Kemenehorka 1. Horka.
Kenyák. Poss. K ényük. (1396 : Ocskay-lvt.) — Viszolajjal és 

Szverepeccel együtt a Viszolaji-családé. —  Az em lített két b irtok 
környékén keresendő.

Kétlehota 1. Marikovalehota.
Kisberzence 1. Breznic.
Kisbiccse. Iudices de parva Bytcza. (1409: Dl. 9613.) Kyz 

Bycche. (Családnévben, 1477 : Dl. 17,975., Podm aniczky-oklvt. 
I. 118.) Kysbyche. (Családnévben, 1477: G aram szentbenedeki kv t. 
F. 60. N. 46.) Poss. K ys Byche. (1497 : Podm aniczky-oklvt. I. 305.) — 
A biccsei várkastély  tartozéka volt. — Kisbiccse (Biccsefalu, B yt- 
íica) Nagybiccse m ellett, tőle dny.-ra.

Kisbisztriea 1. Bisztrica.
Kisbreznic 1. Breznic.
Kischocholna 1. Chocholna.
Kiscserna 1. Cserna.
Kisdivina 1. Divina.
Kisdomanis 1. Domanis.
Kisfalu, a) Villa utraque Kysfahv. (1477 : Dl. 17,902., 17.904., 

1479 : Dl. 8,150.) — Bolondóc vár tartozéka. —  Közelebbi fekvése 
ismeretlen.

Kisfalu, b) Poss. Kysfalw. (1500 : Simonyi-lvt. 247. sz.) A Szlop- 
nai-család birtoka, melyből a Tordam eczy-család dotalicium ot kap. —  
Szintén ismeretlen fekvésű e ltűn t birtok.

Kishelvény 1. Helvény.
Kishochk 1. Kocsóc.
Kisbradna 1. Hradna.
Klskoleesin 1. Kolecsin.
Kiskoteso 1. Kotteso.
Kiskubra 1. Kubra.
Kisleva 1. lllcvka.
Kisliboresa 1. Liborcsa.
Kislieszkóc 1. Lieszkóc.
Kismikusóc 1. Mikusóc.
Kisnep.orác 1. Neporác.
Kispodhrágy 1. Podhrágij.
Kiskorúba 1. Portiba.
Kisravaszd 1. Ravaszd.
Kisrudina 1. Rudina.
Kisskribazovics 1. Skribazovics.
Kisszlatina 1. Szlalina.
Kiss/.lavnioa ]. Vaszka.
Kisszlankóc 1. Sztankóc.
Kissztrccse 1. Szlrecse.
Kisszvedernik 1. Szvedernik.
Kisudvare 1. Dvorec.
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Kisudics 1. Udicsa.
Kiszavoda 1. Zavadka.
Klacsán. Poss. Kleczen. (1511 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 10.) — 

A  Praznoczky-család birtoka. —  Klacsán (K alácsány, K laíe) 
R ajectől é.-ra.

K lestina. Poss. K lystyna. (1408 : Dl. 9369., 9416., 9417.> Poss seu 
villa K leschyna. (1438 : Balassa-lvt., 1439 : T e lek i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Pred. Closthina. (1466 : Dl. 16,310., 
Podm aniczky-oklvt. I. 56.) Poss. Kelezchyna. (1466 : Dl. 16,403., 
Podm aniczky-oklvt. I. 61.) Poss. Klezchyne. (1498 : Dl. 22,530., 
Podm aniczky-oklvt. I. 330.) Poss. Klescina. (1504 : Esterházy-hitb . 
lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Kleschina. (1507 : Balassa-lvt., 
E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Kliesczina. 
(1507 : Szunyogh-lvt.) Poss. Klesczina. (1508: Balassa-lvt.) Poss. 
K lesthyna. (1511 : Dl. 22,059., 22,212., 22.,222.) Villa K liesthina. 
(1520 : Balassa-lvt.) — Feltűnésekor a Leszkovszky-család birtoka, 
1438-ban A lbert, m int a besztercei vár ta rtozékát a H atnai-család- 
nak  adom ányozza ugyan, de még 1439-ben is a besztercei várhoz 
szám ítják. 1466-ban zálogjogon a  Podm aniczky-család birtoka, m ajd 
ism ét a H atnai-családé, mely Budetinhoz csatolta. A család mag
ta lan  halála u tán  a K orlátkőy-család k ap ta  adom ányba, de a Pod
maniczky-, Szentmiklósi Pongrácz- és Sokorói-családok jav á ra  le
m ondott róla. — 1408. évi ha tárje le it 1. Kocskócnál. —  K lestina 
(Kelestény, Kliestina) Puchótól é.-ra.

Klobusic. Villa Clobuchycz. (1229 : Múz. T. a.) Clobucha. 
(Családnévben, 1262: H éderváry-oklvt. I. 3.) Kolbucha. (Család
névben, 1366 : Fejér : CD. IX . 7. 253., 255.) Kolbuche. (Család
névben, 1366 : Fejér : CD. IX . 7. 539.) Kalbocha. (Családnévben, 
1367 : Dl. 25,136.) Kolbuche. (Családnévben, 1368 : Szulyovszky- 
levéltár.) Kolbucha. (Családnévben, 1368 : U. o-.) K lobucha. (Család
névben, 1372 : U. o.) Globachan. (Családnévben, 1374 : U. o.) Kol- 
bocha. (Családnévben, 1375 : U. o.) Kolbacha. (Családnévben, 1377 : 
U. o.) Clubuchan. (Családnévben, 1379 : U. o.) Poss. Kolbocha. 
(1388 : Múz. T. a.) K lubucha. (Családnévben, 1408 : Dl. 9417.) 
Klobusicz. (Családnévben, 1421 : Fejér : CD. X. 6. 432.) Klobuczicz. 
(Családnévben, 1422 : Múz. T. a.) Klwbwcha. (Családnévben, 1428 : 
Dl. 12,026., Podm aniczky-oklvt. I. 18.) Klwbucha. (Családnévben,
1428 : Podm aniczky-oklvt. I. 19.) Clwbwcza. (Családnévben, 1428 : 
K isfaludy-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 16.) Kolbucha. (Család
névben, 1428: Szulyovszky-lvt., Podmaríiczky-oklvt. I. 20., 21.,
1429 : U. o.) Globocha. (Családnévben, 1440 : Dl. 13,568., Podm a
niczky-oklvt. I. 24.) Clobocycz. (Családnévben, 1440 : Dl. 13,571., 
Podm aniczky-oklvt. L 26.) Cloboclika. (Családnévben, 1440. U. o.) 
Klwbwchycz. (Családnévben, 1440 : N yitrai kpt. N. 926.) Clóbuczicz. 
(Családnévben, 1446 : O. L. Bossányi-lvt. A. 206.) Globwchycza. 
(Családnévben, 1451: Dl. 14,477., Podm aniczky-oklvt. I. 29.) Kló-
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bucha. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Kolbosicz. (Családnévben, 
1458 : Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 34.) Clobuczicz. (Család
névben, 1461 : N ádasdladányi lv t. I. 23.) Poss. Villa Klobwczicz. 
(1461 : N ádasdladányi lvt. I. 24.) Klobwcha. (Családnévben, 1462 : 
N yitrai kp t. N. 139., '528.) K lobucha. (Családnévben, 1466 : Dl. 
16,283.) Clwboczyck. (Családnévben, 1466 : U. o.) Klobucza. (Család
névben, 1471 : Dl. 17,130.) Klobuchycz. (Családnévben, 1472 : DL
17.286., 17,368., Podm aniczky-oklvt. 1 .103.) Klobwchycz. (Családnév
ben, 1472 : N yitrai kp t. N. 487.) Klobwchycza. (Családnévben, 1472 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 105.) Alsoklobuchich. (Családnévben, 1472 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 108.) Poss. Clobuczicz. (1472: Dl. 24,976.) 
Klwbwsych. (Családnévben, 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., 
Podm aniczky-oklvt. I. 110.) Klobuchycz. (Családnévben, 1474 : 
Múz. T. a. 1476.) Clwbuchicz. (Családnévben, 1474 : N yitrai kp t. 
N. 492.) Poss. Klobochicz. (1475 : Dl. 983., 16,484., 25,241., N yitrai 
káp talan . N. 378.) Klobuchycz. (Családnévben, 1475 : Dl. 17,715.) 
Klobwchycz. (Családnévben, 1478 : Múz. T. a.) Poss. Klobuchycz. 
(1478 : G aram szentbenedeki kv t. F. 59. N. 39.) Klobwchycz. (Család
névben, 1480 : Dl. 18,428.) Klobuczicz. (Családnévben, 1480 : Teleki
család zabláti Ívta.) Klobwchicz. (Családnévben, 1480 : N yitrai kp t. 
N. 547.) Klobwczhicz. (Családnévben, 1482 : Dl. 18,634., Podm aniczky 
oklevéltár. I. 165.) Klobwchycz. (Családnévben, 1482 : G aram 
szentbenedeki kv t. F. 15. N. 6., Podm aniczky-oklvt. I. 162.) Klobw^ 
chicz. (Családnévben, 1482 : Podm aniczky-oklvt. I. 167.) Poss. 
Klobwchycz. (1484 : N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. 11.) Poss. Klobu- 
czycz. (1484 : U. o. P rot. extraser. f. 14.) Klobwczycz. (Családnévben*
1484 : N yitrai kp t. N. 31.) Poss. Klobwczycz. (1484 : Dl. 18,867.) 
Poss. Klobwchycz. (1487 : Múz. T. a.) Cloboczycz. (Családnévben,
1488 : Dl. 19,369.) Klobochycz. (Családnévben, 1488 : N yitrai kp t. 
H H H .) Klobwchycz. (Családnévben, 1489 : Dl. 19,519.) Klobwczycz. 
(Családnévben, 1492 : Dl. 19,860.) Poss. Klobuczicz. (1493: Dl.
23.398., Múz. T. a. 1519.) Poss. Klobochycz. (1494 : Akadémia kézirat
tára.) Klobwchycz. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315.) Poss. Klobo
chycz. (1498 : Dl. 24,997.) Poss. Cloboczycz. (1500 : Garam szent
benedeki kv t. F. 4. N. 32.) Poss. Klobuczycz. (1500 : Simonyi-lvt. 
247. sz.) Alsó Klobucsicz. (1504: Dl. 32,749. más.) Poss. Klobwchycz. 
(1505 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 27.) Felső Klobwczycz. (Család
névben, 1506 : Simonyi-lvt. 263. sz.) Poss. Klobuchicz. (1507 : 
Dl. 983., 1508 : Dl. 21,822., N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 38.) Poss. 
Alsoklobwczycz. (1510 : Dl. 22,022., Podm aniczky-oklvt. I. 597.) 
Felsewklobwczycz. (Családnévben, 1510 : U. o.) Poss. Felsewklw- 
bwczycz. (1513 : N yitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371., 22,022., 1516 : 
Dl. 22,730.) Poss. Alsoklwbwczycz. (1516: Garam szentbenedeki kv t. 
F. 2 í. N. 48., F. 94. N. 34.) Poss. Felsewklobwczycz. (1516 : Dl. 
24,353.) Poss. Felsewklwbwczycz. (1516 : U. o.) Poss. Felseuklubu- 
chycz. Kewzebklubuchycz. (1516 : Dl. 22,827., 24,353.) Poss. K lubu-
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chycz. (1516 : Dl. 22,803.) Klwbwczyzcz. (Családnévben, 1516 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Felsewklwbw- 
ehycz. (Családnévben, 1517 : Dl. 22,938.) Poss. Felsewklobwchycz. 
(1517: G aram szentbenedeki kvt. Prot. I. 14.) Alsoklobwchicz. 
(Családnévben, 1517 : U. o.) Poss. Klobwczicze. (1519 : Turóci kv t. 
P rot. vet. f. 48.) Klobwczy. (Családnévben, 1519 : U. o. Prot. vet. 
f. 81.) Poss. Alsoklobuchycz. (1520: Lev. Közi. 1937. 234.) Klobo- 
czycz. (Családnévben, 1524 : Dl. 294., 293.) — Birtokosai a Klobu- 
siczky, Klobusici Cservenec- és K orhán-, a Zamaróczy- és a Zam árdi 
Ábránffy-, továbbá a Podm aniczky-; Tordameczy-, M ittai és M ittai 
Rozson-, valam int a Zápolyai-családok. Zálogjogon-bírtak még ezeken 
kívül a Mednyánszky-, Valny-családok és M agyar Balázs. — 1516-ban 
Rozson Kelemen Pothow e Máté, Oroszlánkői Miklós D anyk Bálint 
és Zamaróczy L énárt M arthyn Miklós nevű középklobusici jobbágyait 
említik. — Klobusic, Klobusice, Illává m ellett, tőle dny.-ra.

Klucsó. Villa Kluchov. (1328 : Dl. 1461., 25.031.) Poss. Kluchow. 
(1392 : Szulyovszky-lvt., 1435 : Dl. 12,688.) Poss. Kliczo. Klichu. 
(1393 : Múz. T. a. 1796.) Clwczoue. (Családnévben, 1466 : Dl. 16,283.) 
Kluczowa. (Családnévben, 1476 : Dl. 19,729., 25,243.) Poss. Klw- 
chowe. (1484 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 15.) Kluczowe. (Család
névben, 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.) Poss. Klwchewo. (1487 : N yitrai 
káptalan. K. 99.) Kluchowe. (Családnévben, 1487: U. o.) Poss. Klycho. 
(U. o. N. 458.) Cluchowe. (Családnévben, 1492 : N yitrai kp t. ZZ. 148., 
1493 : U. o. 377.) Poss. Clwchow. (1493 : N yitrai kp t. N. 377.) Klw- 
czow. (Családnévben, 1497 : Dl. 20,671.) Poss. Klwchowe. (1505 : 
N yitrai káp t. P rot. extraser. I. 30., 32.) Poss. Klwchowa. (1505 : U. o. 
f. 33.) Klwcliow. (Családnévben, 1506: Szepesi kpt. Prot. I. f. 47.) Poss. 
Klwehowe. (1507 : Dl. 21,704., Podm aniczky-oklvt. I. 520., 527.) — 
A sárosmegyei Üjfalussy-, Szvederniki-, Porubai-, K isporubai-, 
Klucsovei-, Leszkovszky-családok birtoka. A Sárosfalvi Nehéz-család 
adom ányt k ap o tt rá 1487-ben, de az ik ta tásnál m indannyiszor ellent
mondással találkozott és b irtoklására nem ta lá ltunk  ad a to k a t. 
A Podm aniczky-család is igényt ta r to t t  rá valam ilyen címen, de 
aztán  a Leszkovszky-család javára  lem ondott. — 1393. évi 1796. évi 
á tírásban  fennm aradt h a tá r je le i: Vagh folyó, Teöldfa fa, Pesther 
mocsár, H ubolcha erdő, L ibuorcha pataka , Barkolcza fa, Szkalicza 
kő. —  Klucsó (Kulcsos, Kluöové) Trencséntől é.-ra.

Knezvolehota. Poss. Knezwolhotha. (1471 : Dl. 17,174., Podm a
niczky-oklvt. I. 96.) — A besztercei v ár tartozéka. — A felsorolás 
szerint Dom anislehotával azonos. — Ma puszta Dem énytelep néven, 
R ajectől dny.-ra, Domanis falu m ellett.

Koeskóe. H etlek, Hoczak. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. I. 1. 200.) 
1’oss. Alsowhochk. Felsewhochk, Felsehochk. (1407 : Dl. 9367., 9369.) 
Poss. Alsohothk. Felsewhothk. (1408 : Dl. 9369., 9416.) Poss. Alsow
hochk. Felsewhochk. (1408 : Dl. 9414.) Poss. u traque Hochkowcz. 
(1462 : Dl. 15,772.) Poss. Alsohotkowecz, Felsehothkowecz. (1467 :
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Dl. 16,566.) Poss. Felsewkochkowycz, Alsokochkowycz. (1473 : DL
15,773.* 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 109.) Poss. AIso- 
hochkowcz, Felswhochkowcz. (1496 : Dl. 20,315.) —  Birtokosa a 
Kaszai Leszkovszky-család, m ajd  ezek révén K asza vár tartozékává 
le tt  és meg is m arad t akkor is, m ikor m ár a család nem b írta  a 
v á ra t. — Egyháza, m elyet m ár az 1332— 1337. években említenek, m int 
az 1408. -évi ad a t m u ta tja , Szent Mihály arkangyal tiszteletére volt 

' szentelve. —  H atárjelei, melyek egyúttal Nosic, H erbortin , Milochó 
és K lestina h atárje le it is m agukban foglalják, 1408-ban a követ
kezők : W agh folyó, locus arenosus seu viminosus vulgo Nadaal- 
saar, slavonice Pyewyczneblatho, Garna hegy, T haareth , slavonice 
Thorowaluka, Bykhegh, slavonice Bwkowahora, Orlowhege, slavo
nice Dubowahora, Sem yenpathaka, S trany  bérc, M agyarozkystranya 
hegy, Mysnyloocz erdő, Mraskowcz domb, Jeskowcz bokor, Byk- 
erdew, slavonice Bukowyna, Sernowcz kőbánya, Makoucz patak , 
Brezkowcz hegy, Borhege hegy, Megye cserjés, W arhege hegy, Alt- 
halbyk slavonice Prechnabukow yna, R aduchna völgy, Kaaczheegli, 
Maleczycze hegyek, K onopna víz, Jeztrebhege, Theyeshegh, slavo
nice Blechnahora, T ham aspathaka. —  Alsó- és Felsőkocskóc, Dőlnie, 
H ornié Ko£kovce, Puchótól d.-re.

Koesóe. Poss. seu te rra  H uchk é t Hwchk. (1321 : Rakovszky- 
könyvtár.) Hochk. (Családnévben, 1396 : N yáry-lvt.) Poss. Hoczk. 
(1398 : Rakovszky-kvt., 1404 : U. o., 1405 : U. o.) Poss. Kyshask. 
(1405 : Múz. T. a.) Hochk. (Családnévben, 1417 : R'akovszky-könyv- 
tá r, 1417 : Múz. T. a.) Kischochk. (Családnévben, 1419 : Rakovszky- 
könyvtár.) Poss. Kyshochk. (1419 : U. o.) Poss. Chochk. (1422 : U. o.) 
Poss. Hochk. (1434 : Múz. T. a., 1435 : U. o.) Poss. Kochych. (1436 : 
R akovszky-kvtár.) Hochk. (Családnévben, 1436 : U ..o.) Poss. Hochk. 
(1436 : U.. o.) Poss. Kyshochkowcz. (1476 : Múz. T. a.) Poss. Kys- 
hwczka. (1476 : N yitrai kp t. N. 6.) Poss. K yshothka. (1476 : U. o.) 
Villa Hechewcz. (1477 : Dl. 17,902.) Villa Hethewcz. (1477 : Dl. 
17,904.) Poss. Hechewcz. (1479 : Dl. 18,150.) Poss. Kyshochk. (1479 : 
Dl. 18,248.) Kyshocz. (Családnévben, 1481 : Múz. T. a.) Kyshochk. 
(C saládnéven , 1481 : N yitra i kp t. N. 256.) Poss. Kyshochk. (1482 : 
Múz. T. a.) Hoczow. (Családnévben, 1499 : Múz. T. a. 1500.) Hos- 
sowcz. (Családnévben, 1499 : N yitrai kp t. N. 938.) Hochk. (Család
névben, 1501 : N yáry-lvt.) Poss. Hoczow. (1501 : A kadém ia kézirat
tára .) Poss. Hoczko. (1501 : Múz. T. a.) Hochowcz. (Családnévben,
1502 : R udnay-lv t.) — Birtokosai a Kocsóczi, Bobrovniki-, Hodász-, 
R akolupszky-, R akolupi Gebes-, Bélái-, K ohányi-, Bohuszlavici-, 
Kálnai-, Gúti Országh-, Somszegi-, Livinai- és Halácsy-családok. 
1477— 1479 közötti időben Bolondóchoz szám ították . — Kiskocsóc 
határjelei 1419-ben : W ag folyó, Zylfa, Kyswagh folyó, Nadalvize, 
Skalka domb, Iw anka hegy, Zwhon hegy. —  Ma Kocsóc, Koöovce. 
Beckótól d.-re.

Kohány. Poss. K ohan. (1394 : R udnay-lv t.) Kohan. (Család
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névben, 1397 : Dl. 8224., 8225., 9140.. 1404 : Rakovszky-kvt.) Poss. 
Kohan. (1411 : Akadémia kézirattára.) Kohan. (Családnévben, 1412 : 
U. o.) Kochan. (Családnévben, 1413: l . o.) Kohan. (Családnévben, 
1414 : Akadém ia kézirattára , 1417 : Múz. T. a.) Chohan. (Családnév
ben, 1438 : Akadémia kézirattára .) Kwhanowcz. (Családnévben.
1467 : N yitrai kp t. N. 764.) Kohan. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,130.) 
Kochanocz. (Családnévben, 1473 : Akadém ia kézirattára .) Poss. 
Kohanowcz. (1475 : Dl. 983., 16,484., 25,241., N yitrai kp t. N. 378.) 
K ohan. (Családnévben, 1475 : Múz. T. a.) Kohanycz. (Családnévben, 
1478 : N yitrai kp t. N. 216.) Kohan. (Családnévben, 1478 : Akadémia 
kézirattára, 1481 : Múz. T. a.) Poss. Kohan. (1492 : Dl. 19,884.) Kohan. 
(Családnévben, 1494 : N yitrai kpt. N. V. 2., 1496 : U. o. O. 13., 1497 : 
U. o. N. 351., 1499 : Múz. T. a., 1502 : N yitrai kp t. B. 17.) Kochan. 
(Családnévben, 1503: R udnay-lvt.) Kokhanowcz. (Családnévben,
1507 : Ocskay-lvt.) K okhan. (Családnévben, 1513 : N yitrai kpt. 
N. 218., Dl. 22,371.) Kwkhanowecz. (Családnévben, 1513 : Dl. 22,022.) 
Birtokosai a Kohanóczi-, Felsőozori-, Ozori Pobera- és Svehla-, a 
Zamaróczy- és Szlopnai-családok. —  H atárjeleiként 1394-ben a 
T rebenpathaka-t említik. —  K ohán (Vágkohány, Kochanovce) 
Trencséntől dny.-ra.

Kohna. Poss. K ohnad. (1329 : Anjoukori-okmt. II. 394.) Poss. 
Kohna. (1493 : Dl. 19,969.) — A Pogány-családé, m ajd a trencséni 
vár részbirtoka. —  Ma K ohnácspuszta, Kisgradna határában . 

Kokholna 1. Chocholna.
Kolaróc. Poss. Kolarovice vulgariter Henrici villa. (1393 : Leto- 

pis. VI. 142.) Kolarow. (Családnévben, 1469 : Dl. 16,784., Pod
m aniczky-oklvt. I. 86.) Poss. Kolarowcze. (1525 : Dl. 24,068., 24,070.) 
Hricsó v ár tartozéka volt. —  1525-ben a Szerdahelyi Imreffy-család 
Om etak Péter, Thwerdy András és György nevű o ttan i jobbágyait 
em lítik. — Kolaróc, Kolárovice, Biccsétől é.-ra.

Kolcesin. Duó vilié Kelechyn. (1255 : Múz. T. a.) Kelechen. 
(Családnévben, 1368 : Szulyovszky-lvt.) Poss. seu villa Kolechyn. 
(1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Kolechin. 
(Családnévben, 1456 : M etternich—Sándor-lvt. D. X. 2. 2.) Koleczan. 
(Családnévben, 1466 : Dl. 16,283.) Kolechyn. (Családnévben, 1475 : 
Dl. 17,715.) Kyskolechen. (Családnévben, 1484 : N yitrai kpt. N. 31.) 
Kolachan. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315.) Kyskolechyn. (Család
névben, 1489 : Dl. 19,519.) —  A Kolecsinszky-család birtoka. —  Kis- 
és Nagykelecsény, Maly, Velky Kolaöin, Illavától d(ny).-re. 

Kolmetze 1. Humec.
Konszka. Villa Kunszka. (1350 : Fejér : CD. XI. 512.) Duó villa 

Konzka. (1368 : Zichy-okmt. III. 366.) Villa Konzka. (1439 : Tört. Tár. 
1896. 516.) Poss. Konska. (1456 : Justh -lv t.) Poss. Konzka. (1471.: 
U. o.) Poss. Konczka. (1473 : U. o.) Poss. Kanczka. (1473 : U. o.) 
Poss. Konska. (1474 : Múz. T. a., 1476., N yitrai kpt. N. 492., Dl.
17,605., 1488 : Dl. 19,421.) Poss. Konzka. (1496 : Dl. 20,315.^ —
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Zsolna tartozéka, m ajd a Balogi-családé, később Hricsó, azután 
Sztrecsén, végül pedig 'L ietava tartozéka. — 1488-ban Bargar M átyás 
o ttan i jobbágyot említik. — Konszka (K unfalva, Konská) Rajectől 
ék.-re.

Kopec. Poss. Kopech. (1397 : Dl. 8424., 8425., 9140., 1462 : Dl.
15.772., 1467 : Dl. 16,566.) Poss. Kopecz. (1473 : Dl. 15,773., 17,308.,•
17.418., Podm aniczky-oklvt. I. 110., 1496 : Dl. 20,315., 1518 : Dl. 
23,033.) — Kasza vár állandó tartozéka volt. — 1518-ban Oláh Pál 
o ttan i jobbágyot emlíiik. — Kopec (Tóthalom , Kopec) Illavától dk.-re.

Kosztelee. Poss. Kostolech. (1430 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Kos- 
telec. (1431 : Dl. 12,388.) Poss. Chernakowstelech. (1440 : Dl. 13,568 : 
Podmaniczky-oklvt. I. 23.) Poss. Chernakowchostelecz. (1440 : Dl. 
13,571. Podm aniczky-oklvt. 1. 27.) Poss. Chernakowkostelecz. (1451 : 
Dl. 14,477. Podm aniczky-oklvt. 30.) Poss. Chernacokoztelecz. (1458 : 
Dl. 15,221., 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Kozthelewcz. 
(1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Chernakew
Kozthelecz. (1482 : Dl. 24,571., Podm aniczky-oklvt. I. 160.) Poss.
Kostelewcz. (1495 : Dl. 20,305., Podm aniczky-oklvt. I. 258.) Poss.
Kosthelecz. (1496 : Dl. 20,393., Podm aniczky-oklvt. I. 272.) Kos-
telecz. (1500 : Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt. I. 364.) — Birtokosa 
a Teplai Csernák-család volt, mely használatra a Budinalehotai- 
családnak adta, m ajd a Praznóci Koza-családnál zálogban lévő bir
tokot elzálogosítja neki. Lucskai Lőrinc hűtlensége folytán a Klobu- 
siczky- és Podmaniczky-családok kapják, akik H unyadi Jánostól 
ú adom ányt is szereznek rá. A Podm aniczkyak részüket a besz
tercei várhoz csatolják. A Budinalehotai, másnéven Szalóky-család 
1495-ben ism ét jogot ta r t  rá  és perel érte a Podm aniczkyakkal, m ajd 
átengedi részét a Szulyói-családnak, amely az ismeretlen kimenetelű 
pereskedést továbbfo ly tatja . —  Kostelec (Kosfalu, Kostelec) Vág- 
besztercétől k(é).-re.

Kotessó. Hatisow. (Családnévben, 1336 : Szulyovszky-lvt.)
Hutasow. (Családnévben, 1341 : Akadémia kézirattára , Bossányi-lvt.) 
Poss. Hotesou. (1351 : Anjoukori-okm t. V. 493., Múz. T. a.) Hachoso. 
(Családnévben, 1351 : Balassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 5.) Poss. 
Hotoso. (1355 : Dl. 4533., Anjoukori-okm t. VI. 534.) Hothoso. 
(Családnévben, 1361 : Dl. 5040., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. 
N. 167., 168., 172. et NB.) Chotesow. (Családnévben, 1374 : U. o. 
Rep. 28. F. C. N. 168. NB.) Hathosow. (Családnévben, 1395 : Simonyi- 
levéltár. 61. sz.) Chotessow. (Családnévben, 1408 : U. o. 74. sz.) 
Hotessou. (Családnévben, 1408 : U. o., 1409 : U. o. 79. sz,) Hotyso. 
(Családnévben, 1417 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 170.) 
Scultetia Kotessoviensis. (1423 : Fejér : CD. XI. 548.) H othoosth, 
Hothooschy. (Családnévben, 1440: Podm aniczky-oklvt. I. 28.) 
Hothesow. (Családnévben, 1453 : Dl. 14,653.) Chotesow. (Család
névben, 1469 : Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 86.) Poss. Nog- 
hogesow. (1469 : Dl. 16,784.) Poss. Chotiessow. (1476 : Dl. 17,782.)
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Hothessow. (Családnévben, 1480 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 38., Podm aniczky-oklvt. I. 139.) Poss. Hothessow. (1482 : Garam 
szentbenedeki kvt. F. 15. N. 6., Podm aniczky-oklvt. I. 161.) H ot- 
hyeso. (Családnévben, 1483 : Dl. 18,846., N yitrai kpt. N. 9.) Hotiesöw. 
(Családnévben, 1483 : U. o.) Hothoso. (Családnévben, 1492 : Garam
szentbenedeki kvt. F. 66. N. 25.) Hothesow. (Családnévben, 1496 : 
Dl. 20,315.) Hothessow. (családnévben, 1496: Podm aniczky-oklvt. 
I. 272.). Hothycho. (Családnévben, 1497 : Garamszentbenedeki kv t. 
F. 16. N. 20.)~Hothyesso. (Családnévben, 1498 : U. o. F. 47. N. 10.) 
H oththessow. (Családnévben, 1499 : U. o. F. 101. N. 24.) Hothesso. 
(Családnévben, 1503: Dl. 21,227., Podm aniczky-oklvt. I. 400.) 
Chotesow. (Családnévben, 1504 : Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et D.) Hothessow. (Családnévben, 1505 : Múz. T. a.) Hothesso. 
(Családnévben, 1505 : Dl. 21,396., Podm aniczky-oklvt. I. 454.) Hogye- 
sow. (Családnévben, 1505 : Garamszentbenedeki kv t. F. 36. N. 54., 
F. 52. N. 2.) Hogysow. (1505 : U. o.) Chotesso. (Családnévben, 1506 : 
Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., Szunyogh-lvt.) H o t
hesso. (Családnévben, 1506 : Dl. 21,636., Podm aniczky-oklvt. I. 505.) 
Nemeshothesso. (Családnévben, 1508 : Dl. 21,845.) Hotesow. (Család
névben, 1508 : Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 184.) Chwtesow. 
(Családnévben, u. o. Rep. 28. F. C. N. 87 et C.) Hothyessowa. (Család
névben, 1511 : Balassa-lvt.) Poss. Kothesso. (1519 : Dl. 23,279.) 
Poss. Hothessow. (1523 : Turóci kvt. P rot. vet. f. 78.) Kyshothessow. 
(Családnévben, 1525 : Dl. 24,068., 24,070.) Kostelnahothesow. (Csa
ládnévben, 1525 : Dl. 24,070.) Hothessowa. (Családnévben, 15^6 : 
Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) — A Kotessói-, valam int az 
ugyanonnan nevezett Kudelka-, Kohács- és Farkas-, továbbá a 
Prileszky- és Podmaniczky-családok bírták . Ügylátszik, a Stupiczky- 
család is b írt it t  valam it, m ert innen is nevezi m agát. A nyitrai püspök 
1355-ben m egkapta a birtok egy részét. Nagykotessó 1469-ben Hricsó 
vár tartozéka. — Egyháza, melynek patronátusi jogát a Kotessói- 
család, majd u tána a nyitrai püspök b írta , Szent Lúcia szűz tiszte
letére volt szentelve. — A középkor folyamán három  részre,'N agy-, 
Kis- és Nemeskotessó falvakra oszlott. — Ma Nagy- és Nemeskotessó 
(Trencsénkutas és Nemeskutas, Velka, Zemianska Koteáová) Biccsé- 
től ék.-re.

Kotrsinalucska. Poss seu villaK othorchynaluchka. (1439: Teleki: 
A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Luczka. (1469 : 
Ju sth -|v t.) Poss. K otresyna Lwchka. (1511 : Balassa-lvt.) Poss. 
K otrosina Luczka. (1520 : Tört. Tár. 1897. 686.) — Óvárhoz ta r to 
zott az egész középkor folyamán. —  K otrsinalucska (K aszásrét, 
K o tríin á  Lúíka) Zsolnától ék.-re.

Kőnieoy. Chonkakwmegye. Chukakeumegye. (Családnévben, 
1379 : Dl. 6615.) Chonkakumugy. (Családnévben, 1380 : Dl. 6700.) 
Poss. Kwmegy. (1388 : Múz. T. a.) Zazkale. (Családnévben, 1405 : 
Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 10.) Zaskale. (Családnévben,
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1406 : Múz. középkori másolatok, 1408 : Post. adv. F. 26. N. 27., 
1457 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Felsewkewmegy, Alsókéwmegy. (1471 : 
Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. superior Zazkalye. 
(1484 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 11.) Poss. Czonkakwmegy. 
(1495 : Dl. 20,341., Podm aniczky-oklvt. I. 263.) Poss. Tzonkakwmegy. 
(1495 : U. o.) Poss. Zazkalycz. (1513 : Dl. 22,022., 1516 : Dl. 24,353.) 
Poss. Zazkale. (1516 : Dl. 22,827.) Poss. Zazkali. (1516 : Dl. 22,803.) 
Poss. Zazkale. (1517 : Dl. 22,938.) Pred. Zazkale. (1517 : G aram szent
benedeki kv t. P rot. I. f. 14.) — Birtokosai a Zamaróezy-, m ajd a 
Klobusiczky-, Klobusici Korhán- és Podm aniczky-családok, az 
u tóbbi révén Vágbeszterce tartozéka is volt, m ajd a Zápolyai-család 
szerezte meg, mellyel hosszú pert fo ly tat a Podm aniczky-család. — 
Zaszkale (Sziklahát, Záskalie) Beszterce m ellett, tőle ék.-re. 

Kőkapu 1. Predvratha.
Kőporuba. Villa Stehpanburbaya. (1368 : Zichy-okmt. III. 366.) 

Kewporuba. (1511 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 17.) —  A Balogi-, később 
a Szádecsnei Kardos-család birtoka. — A S tefánburbájának Kő- 
porubával való azonosságát a birtokok felsorolási sorrendje te lje
sen igazolja. —  Ma K őporuba (Kővágás, K am enná Poruba), 
B ajectől k.-re.

Középmitta 1. M itta.
Krasznahorka. Poss. Crasnahorka. (1393 : Dl. 7848.) Poss. K rasna- 

horka. (1395 : Dl. 8078.) Villa Crasnehorky. (1439 : Múz. T. a. 
1453.) K rasne H orky. (Családnévben, 1440 : U. o.) Crasna horki. 
(1453: U. o.) Poss. K raznahorka. (1474: Múz. T. a. 1476., 
N yitrai kp t. N. 492., Dl. 17,605.) Kraznehwrk. (Családnévben, 1476 : 
Dl. 17,782.) K rasnehorky. (Családnévben, 1477 : E sterházy-hitb . lvt. 
Rep. 28. F. C. N. 175.) K rasna H uorka. (Családnévben, 1479 : Dl.
18.271., Podm aniczky-oklvt. I. 134.) K raznaw rka. (Családnévben, 
1481 : Dl. 18,454., Podm aniczky-oklvt. I. 153., 1483 : Dl. 18,807., 
Podm aniczky-oklvt. I. 171.) Pulchra mons. (Családnévben, 1485 : 
Dl. 19,049., Podm aniczky-oklvt. I. 188.) K raznahorka. (Családnév
ben, 1492 : G aram szentbenedeki kvt. F. 66. N. 25.) Horka. (Család
névben. 1496 : Dl. 20,315.) Craznahorka. (1498 : Garam szentbene
deki kvt. F. 47. N. 10.) K rassna horka. (Családnévben, 1509: E ster
házy hitb . lv t. Rep. 28. F. C. N. 184., Podm aniczky-oklvt. I. 573.) 
Horka. (Családnévben, 1511 : Balassa-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 
28. F. C. N. 87 et C.) Poss. H orka. (1515 : Múz. T. a.) Poss. K razna 
Horky. (1520 : Múz. középkori m ásolatok.) Poss. Hworka. (1525 : 
Dl. 24,068.) Poss. H orkha. (1526 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 111.) — 
Birtokosai a Horkai- és Plavnai H orváth-családok, L ietava vár ta r 
tozékai között is többízben felsorolják, de úgy látszik, csak részben 
alkotta a vár tartozékát, m ert a Horkai-család m ár 1439-ben meg
k ap ta  egy részét. — H orka (Zsolnaberkes, Horky) Zsolnától dny.-ra.

Krasznaluka. Villa K raznaluch. (1357 : Anjoukori-okmt. VI.
534., Dl. 4685.) K rasnaluka. (Családnévben, 1427 : Dl. 4685.) — Bir
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tokosa a Csaltici-család. —  A megye déli részén keresendő, közelebbi 
fekvése m eghatározhatatlan.

Krasznő. Krasna. (Családnévben, 1325: Letopis. VII. 261.) 
Kraszna. (Családnévben, 1325 : Dl. 2332. XVIII. sz. más., Fejér : 
CD. X I. 510.) Poss. Crassna. (1352 : HO. VI. 127., Esterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. C. N. 165., 166., 1361: Dl. 5040., E sterházy- 
hitbizom ányi levéltár. Rep. 28. F. C. N. 167., 168., 172. et NB.) Poss. 
Crasna. (1374 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. 168 et NB., 1417 : 
U. o. Rep. 28. F. C. N. 167., 170., 172 et NB., Fejér : CD. X I. 548.) 
Poss. Crassna. (1417 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 94. F. I. N. 1., Fejér : 
CD. X. 5. 846. X. 8. 589., 1418 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. 
N. 166.) Dorf Crasna. (1419: C haloupeczky: K niha áilinská. 93.) 
Poss. Crassna. (1419 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.) 
Poss. Crasse. (1421 : U. o. Rep. 28. F. C. N. 172.) Poss. Krasno. 
(1508 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podm aniczky-oklvt. I. 560., 
565.) Villa Chrasino. (1509 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. 
N. 182.) Poss. Krassno. (1509 : U. o. Rep. 28. F. C. N. 184., Pod
m aniczky-oklvt. I. 572.) Poss. K razna. (1514 : Esterházy-hitb . lv t. 
Rep. 28. F. C. N. 187.) Poss. Krazenko. (1519 : Dl. 23,279.) Poss. 
Krasno. (1520 : Dl. 23,372., E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) 
Birtokosai a Sztrecséni-, m ajd a Krasznai-család, egyideig Sztrecsén 
tartozéka, m ajd Zsolna város b irtoka. Podm aniczky Balázs özvegye, 
m ajd a család besztercei ága sokat pereskedik érte, de nem tu d  bir
tokba ju tn i. —  H atárjelei 1417-ben : Kyschee wys patak , K ysrak- 
pathaka, H ohothnyczapataka, Yauorfa, N agrakpathaka, Predm er- 
pathaka, Bálanna folyó, Tersthennapathaka, M ylossopathaka, Swrok- 
pathaka , Magyar- és Lengyelországok határa , C hachapathaka p a tak  
és rét, H radnycha hegy, K ulbucha patak , Bysthercze folyó, Iztepna 
hegy, H olbokapataka (az eredeti alapján  közölve [Rep. 94. F. I. N. 
1. változatok nélkül]). —  Kraszna, Krásno nad Kysocou, Kiszuca- 
újhelytől é.-ra.

Krasznyán. Plantatio  K arazna. (1354 : Dl. 4465.) Kraszna. 
(1362 : Fejér : CD. XI. 517., 519., 1363 : U. o. X I. 518.) Villa Crasna. 
(1434 : Dl. 4469.) Poss. seu villa K raznaue. (1349 : Teleki : A H unya
diak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Crazna. (1469 : Justh -lv t.) 
Poss. K raznanv. (1511 : Balassa-lvt.) Poss. Kraszna. (1520 : Tört. Tár. 
1897 : 686.) —  K orábban valószínűleg Varin, m ajd Ővár tartozéka, 
örökös soltészsággal. —  H atárjelei 1362-ben : te rra  Potochan, Hred- 
niztha patak , Köblén p a taka , K ronhora hegy, Zalachoch csúcs, 
1434-ben pedig a következő határje le it említik : Opuka, Cur és Ciz- 
nika vizek, Hole csúcs, H radecznicza hegy, O puka kő, H lubokypo- 
tok , H radecznicza víz. —  K rasznyán, K rasuany, V arintól ék -re.

Krcbrenovalchota. A falu terü leté t, a W esela-patak p artján  
fekvő sűrű erdői, 1339-ben adják soltészságba a besztercei várnagyok 
Fodor Péternek. (Múz. T. a. 1410., Anjoukori-okm t. 111. 569.) Poss. 
K ebranow alotha. (1110 : Múz. T. a.) Poss. seu villa Grebrenelehota.
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(1439: T eleki: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. 
Krebrenow alhota. (1458 : Dl. 15,221., Podm aniczky-oklvt. I. 32.) 
Poss. K rebrenow alhátha. (1458: Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. 
I. 34,) Poss. K ebernowalhotha. (1471 : Dl. 17,174., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 96.) — E ltű n t b irtok, a besztercei vár tartozéka volt. — 
A birtokok felsorolási rendje szerint S tyavnik és Hvoznica között' 
feküdt.

Krivács. Már 1301-ben és 1380-ban szerepel, azonban ezek. az 
oklevelek ham isak. (Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. L. N. 330 et A.) 
Poss. Krywacz. (1437 : U. o. Rep. 27. F. L. N. 330 et B., családnév
ben, 1469 : Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 86.. 1508: Esterházy 
hitbizom ányi lvt. Rep.. 27. F. L. N. 330 et C.) — A Krivácsi-, 
későbbi nevén Sztupiczky-család b irtoka volt. —  E ltű n t birtok, 
Nagybiccsétől ék.-re, Rovne és Kotessó között ha tárje l őrzi az 
emlékét.

Krivoklát. Poss. seu villa Kriwokla. (1439 : T e le k i: A H unya
diak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Kryw oklath. (1470 : Dl. 983., 
N yitrai kpt. N. 787.) Poss. Crywoklath. (1475 : Dl. 983., 25,241., 
N yitrai kp t. N. 378.) Poss. K ryw oklath. (1484 : Dl. 18,867.) Poss. 
K ryw olkath. (1493 : Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. K riuoklath. 
(1498 : Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. I. 319.) Poss. K ryw oklath. 
(1498 : Dl. 20,688., Podm aniczky-oklvt. I. 323., 1520 : Dl. 983., 23,398.) 
Oroszlánkőhöz szám ították  m indannyiszor. — 1498-ban S athka Már
ton  és Nyekris György, a másik oklevélben Ssatka M árton és Nieb- 
ress György 'jobbágyokat em lítik névszerint. — K rivoklát (Szép
patak , K rivoklát) Illavától ény.-ra, a m orva h a tá r m entén. 

Krivoszud 1. Ravaszd.
Ksinna. Villa X ynna. (1352 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 2.) Poss. 

Kessyna. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. X ynna. (1429 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 2.) Poss. Ryna. (!) (1439 : Teleki : A H unya
diak kora. X. 30., Bécsi áll. lvt.) Poss. X ynna. (1453 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. L  N. 2.) Villa Ksyna. (1477 : Dl. 17,902., 17,904., 1479 : Dl.
18,150., 1481 : M otesiczky-lvt.) Poss. X yna. (1483 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 1. N.' 6., L itt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Ksyna. (1485: Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 181.) Poss. Ksynna. (1506 : Garam szentbenedeki-kvt. 
P rot. A. f. 36.) Poss. Kyssyna. (1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., 
Podm aniczky-oklvt I. 487.) Poss. Ksynna. (1506 : Zay-lvt. L itt.
I. F. 1. N. 11.) Poss. Kyssyna. (1525 : G aram szentbenedeki kvt. 
F. 32. N, 38. P rot. B. f. 8?., 1526 Szepesi kp t. Prot. II. 44.) —  Ugróc 
vár, olykor Bolondóc tartozéka. — 1485-ből Rozcwye Mihály, Dwk- 
howycz Gergely, Pysshecz Gergely, Thanczesk János, Bazw tha Ger
gely, Kralowycz Tamás, K olchar Orbán, Velyky Lőrinc, Kwbano- 
wycz M átyás, Korchach Balázs és Sczkelo Balázs névszerint felsorolt 
jobbágyait ismerjük.- — H atárjelei 1352-ben : Rakowecz folyó,
Niczkow forrás, Via Toriczka. — K sinna (Kesnyő, Ksinna) B ántól 
ék.-re, a nyitrai h a tá r mentén.
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Kubere. Poss. Kuberee. (1321 : Dl. 2047., Anjoukori-okmt.
I. 622.) — A H atnai-család őse k ap ta  adom ányba. Ez a többé nem 
szereplő b irtok  az ekkor adom ányozott többi b rtok  szomszédságá
ban, H atn a  körül keresendő.

Kubra. Terra K ubra. (1265 : Dl. 587., ÁUO. VIII. 122.) Poss. 
K obra. (1265: F e jé r: CD. X. 3. 255.) Poss. Kudre. (1381: Dl. 99., 
€812., 6849.) Poss. seu villa Noghkwbre. K yskwbralehota. (1439 : 
T e le k i: A H unyadiak kora. X . 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Naghkwbra, 
Kyskw bra. (1493 : Dl. 19,969.) —  1265-ben Tamás fia M árton kapja, 
de később visszaszállt a trencséni várra, melynek állandó tartozékát 
a lko tta . —  H atárjelei 1265-ben: szilfa, Cubra patak , Jaw or fa, 
Teplice víz, Vág folyó. —  K iskubra (Csákháza, K ubrá) Trencsén 
m ellett, tőle keletre, N agykubra (Csákfalva, Kubrica) Trencsén 
m ellett, tőle délkeletre.

Kunlehotája. Poss. K unlehota. (1328 : Bossányi-lvt. N. 101.) 
Poss. K unlehotaya. (1366 körül : O. L. Bossányi-lvt. N. 181.) Poss. 
K w nlehotaya. (1388 : U. o. N. 63.) K unlehota. (1411 : U. o. N. 8.) 
Poss. K w nlehothaya. (1411 : U. o. N. 61.) Poss. K unlehatha. (1412 : 
U. o. N. 92.) Poss. K unlehotaya. (1413 : U. o. N. 69.) Poss. Kon- 
lehota. (1414 : U. o. N. 4.) Poss. K wnlehotha. (1416 : Rudnay-lvt.
II. 46.) Poss. Kwnlehotaya. (1429 : O. L. Bossányi-lvt. N. 13.) Poss.
K unlehotaya. (1429 : M otesiczky-lvt. 1448.) Poss. K unlehota.
(1497 : O. L. Bossányi-lvt. N. 9.) —  Birtokosai a Bossányi és Felső- 
neporáci-családok. — E ltű n t b irtok, Motesic körül feküdt.

K unyerád. Poss. Chwnerad. (1511 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 10.) 
Poss. H w nerad. (1523 : U. o. P rot. vet. f. 79.) —• A Praznóczi- és 
H ranosztay-, továbbá zálogjogon a K isrákói Lehoczky-családok 
b írták . —• 1523-ban a Praznóczi-családnak Horsagh György, Obaten 
B álint, Bezpas Mihály nevű jobbágyait említik. — K unyerád (K enye
red, -Kunerad) Rajectől k.-re.

Ivvassó. a) Poss. Kwasso. (1400 körül : Dl. 12,620.) Quassow. 
(Családnévben, 1469 : Dl. 16,799., Podm aniczky-oklvt. I. 81.) Kwas- 
sow. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt. I. 134., 
1485 : Dl. 19,049., Podm aniczky-oklvt. I. 188.) Kwasso. (Családnév
ben, 1497 : Dl. 20,522., 1498 : Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. 
I. 318.) Poss. Kwaso. (1498 : U. o. I. 322., 1500 : Dl. 20,982., Podm a
niczky-oklvt. I. 367., 1501 : Dl. 21,044., 21,076., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 374.) Kwassow. (Családnévben, 1503 : Teleki-család 
zabláti Ívta.) Kwaso. (Családnévben, 1504 : Dl. 22,543., Podm aniczky- 
oklvt. I. 414. Poss. Kwaso. (1504 : Dl. 21,272 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 416.) — 1400 körül Beszterce város b irtoka, később a Kvassay- 
családé, mely elcseréli a Podm aniczkyval. — Ma Nemeskvassó, 
Zemiansky Kvásov, Besztercétől dk.-re.

Kvassó. b) Poss. Quazzow. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Znasow. (!) 
(1475: Dl. 17,715.) Poss. Kwaso. (1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 404., 408., 1507 : Podm aniczky-oklvt. 1. 512.) Poss



144 FELVIDÉK

Quaso. (1515 : Dl. 22,694.) Poss. Kowazo. (1525 : Köpcsényi lvt. 
Lad. 23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130.) —  Lednice vár állandó tartozéka. — 
Kvassó, Kvásov, Illavától ény.-ra.

Lackóíalva. Villa Ladzkonis. (1320: E sterházy-h itb . lvt. Rep.
27. F. E. N. 158.) — E ltű n t falu, Dluhepole határjárásában  szerepel.

Laenó. Villa Lachnow. (1355 : Múz. T. a.) —  E ltű n t birtok. 
A m int 'az oklevélben előforduló egyéb körülm ényekből m egállapít
ható , Trencsénteplic körül te rü lt el.

Lalinek. Poss. Lelenk. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Lelench. (139‘5 : 
Dl. 8078.) Poss. Leiinka. Lalinka. (1438: F ejér: CD. XI. 170., E ste r
házy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) — L ietava tartozéka. — Lalinek, 
(Lányos) Zsolnától ény.-ra, a Vág balpartján .

Langenfeld 1. Dluhepolje.
Latkóe. Villa Latc. (1113 : Fejérpataky : K álm án király oklevelei. 

69.) Poss. L atk. (1364 : R udnay-lv t. XIV. 501.) Poss. Lathkocz. 
(1444 : B rogyáni-lvt.) L atk. (Családnévben, 1444 : U. o.) L athk . 
(Családnévben, 1453 : Dl. 14,665.) L atk . (Családnévben, 1461 : 
Dl. 15,612.) Lachkawycz. (Családnévben, 1485 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 181.) Lathkow cz (Családnévben, 1492 : Dl. 19,800., 
Podm aniczky-oklvt. I. 217.) L atkaw tz. (Családnévben, 1493 : Dl.
20,037., Podm aniczky-oklvt. I. 246.) Lathkowcz. (Családnévben,
1493 : Podm aniczky-oklvt. I. 247.) Lathkowecz. (Családnévben,
1496 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. 271.) 
Lathkocz. (Családnévben. 1498 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 1.) L athk. 
(Családnévben, 1499 : Dl. 20,876., Podm aniczky-oklvt. I. 339.) 
Ladkowycz. (Családnévben, 1500 : G aram szentbenedeki-kvt. F . 20. 
X. 23.) Lathkowecz. (Családnévben, 1501 : Dl. 21,060., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 379.) Lathkowcz. (Családnévben, 1516 : G aram szent
benedeki kvt. F. 30. N. 31., F. 59. N. 15., 1517 : U. o. F . 59. N. 4., 
1519 : U. o. F. 48. N. 14.) Lathkocz. (Családnévben, 1519 : U. o.) 
Lathkowcz. (Családnévben, 1520 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 3.) L a th 
kocz. (Családnévben, 15 5 : Garam szentbenedeki kv t. F. 38. N. 24.) 
Poss. Laczkowcz. (1525 : G aram szentbenedeki kv t. Prot. B. f. 86.) — 
Birtokosai a zobori konvent, m ajd  a Latkóczy- és vétel címén a 
Zablathv-családok. — 1364-ben a következő határje le it e m lítik : 
Legina p atak  forrása, Borua, patak , Terhovische patak , O ztrohora 
hegy, Zauzlnog ú t, Teujg fa. — Latkóc, Látkovce, B ántól dk.-re, 
a megye délkeleti csücskében.

Lcclee. Ledecz. (Családnévben, 1469 : Dl. 2456.) Poss. Ledcze. 
(1472 : Dl. 17,284., Podm aniczky-oklvt. 1 .101., 17,286., Podm aniczky- 
oklevéltar, I. 103., 107.) Ledecz. (Családnévben, 1484 : N yitrai kpt. 
P rot. extraser. I. 10.) Poss. Ledecz. (1489 : Dl. 19,515., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 198., 1496 : Dl. 20,315.) Poss. Lecz. (1496 : Dl. 20,438., 
Podm aniczky-oklvt. I. 286.) Poss. Ledecz. (1518 : Dl. 23,033.) — 
Birtokosai a H atnai-,m ajd  a Verbnói Stefek-családok, akiknek a révén 
a lévai vár tartozéka le tt. A Podm aniczky-család is adom ányt k apo tt



TRENCSÉN VÁRMEGYE 145

rá , de egyidei kétséges birtoklás u tán  elcserélte a Zápolyai-család- 
dal, akik K asza várukhoz csatolták. B írt még a fentieken kívül 
a Ledeci- és Kishelvényi-család is. — 1518-ban Mosko Mihály és Nosky 
Lőrinc itten i jobbágyokat említik névszerint. —  Ledec, Ladce, 
lllavától ék.-re.

Lednice. Terra Lednicze. (1339 : Dl. 10,917.) Villa Kysledniche. 
(1384: 7066.) Poss. seu te rra  Lednycza. (1439: T e lek i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Lednicze. (1458 : Dl. 15,221., Pod
m aniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Lednycze. (1458 : Dl. 15,222., Podma- 
niczky-oklvt. I. 34., 36.) Poss. Lednycza. (1471 : DL 17,174., Podm a
niczky-oklvt. I. 32., Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 34., 36.) 
Poss. Lednycza. (1471 : 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. 
Lednycz. (1497 : DL 20,593.) Kyslednytz. (1498 : DL 20,670., Podm a
niczky-oklvt. I. 313.) Lednycz. (1498 : Dl. 20,706.) Kysslednycz. 
(1498 : Podm aniczky-oklvt. I. 326.) Lednycz. (Családnévben, 1510 : 
Dl. 21,993., Podm aniczky-oklvt. I. 581.) Poss. Naglednycze. (1510 : 
Turóci kv t. P rot. vet. f. 14.) Kyslednycze alias Vaska. (Családnév
ben, 1510 : U. o.) Iudicatus de Naghlednycze. (1520 : Turóci kv t. 
P ro t. ^vet. f. 8.) Kyslednycze. (Családnévben, 1520 : U. o.) Poss. 
Lednicza. -(1521 : U. o. P ro t. vet. f. 46.) Poss. Lednycza. (1525 : 
DL 24,068.) Poss. Lednycz. (1518 : Dl. 23,030., 23,125.) —  A beszter
cei vár tartozéka örökös soltészsággal, melyet a Lednicei- és a Doma
nisi Vilckó-család bírnak. Faber Lőrinc és János, továbbá Bartho- 
wycz Lőrinc nemesek 1525-ben Lednicén laknak és valószínűleg 
prédiálisi joggal b írtak  bizonyos részeket a Podm aniczky-családtól. — 
1518-ban Kowacz Máté és Miklós lednicei jobbágyokat említik. — 
Lednice vagy Nagylednice azonos Lednicével,míg Kislednice a m ellette 
levő Kardosvaszkával. Ma Kislednice, Maié Lednice és Kardosvaszka, 
K ardosova Vieska, Besztercétől dk.-re.

Lehota. a) Poss. Lehothka. (1438 : Szunyogh-lvt.) Poss. Lehota. 
(1438 : U. o., F e jé r : CD. X I. 170.) Poss. Lehothka. (1504: Esterházy- 
h itb . lvt. Bep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Lehota. (1507 : U. o. 
Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa-lvt., Szunyogh-lvt.) Poss. Lehotha. 
(1508 : Balassa-lvt.) —  A budetini v ár állandó tartozéka volt. — 
B udetinlehota (Üjhelyszabadi, B udatinska Lehota) K iszucaújhely
től dk.-re.

Lehota. b) Poss. Lehotha. (1474 : Múz. T. a. 1476.) Poss. Le
hothka. (1474 : N yitrai kp t. N. 492.) Poss. Lehotka. (1474^ Dl. 
17,605.) Poss. Lehothka. (1496 : DI. 20,315.) —  L ietava vár ta r to 
zéka. —  Fekvése és a birtokok felsorolási rendjéből következtetve 
P lebánilehotával azonos, Zsolnától dny.-ra, L ietavatól d.-re. L. még 
Novalehotája.

Lehotka. a) Poss. Lehothka. (1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 96.) — A besztercei v ár tartozéka. — E ltű n t b irtok, 
a tartozékok felsorolási rendje szerint Vágtepla és Kosztelec közö tt 
te rü lt el.

Fekete Nagy A nta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 10
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Lehotka. b) Poss. Lehothka. (1413 : Dl. 10,126., 1420: Dl. 10,757.» 
1492: Dl. 19,879., Podm aniczky-oklvt. I. 222.) Poss. Lehodka. 
Lehotha. (1492 : Dl. 19,880., Podm aniczky-oklvt. I. 224.) Poss. 
Lehodka. (1492 : Dl. 19,912., M otesiczky-lvt., Podm aniczky-oklvt. 
I. 238.) Poss. Lehothka. (1492 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 27. F. A . 
N. 22 et C., 1494 : Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. I. 251., 1496 : 
Dl. 20,441., Podm aniczky-oklvt. I. 280., Dl. 20,447., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 290.,' 1508 : Dl. 21,838., Podm aniczky-oklvt. I. 545.) —  
Birtokosai a Horóczy-, Nozdroviczky-, m ajd a Podm aniczky-család, 
később csere fo lytán a Precsényi-család b irtokába megy á t. 
A M arczibányi-, Szlopnai- és Horenici-családok állítólagos jogaikat 
nem  tu d ták  érvényesíteni. —  Ma Precsénylehota, Precsényszabadir 
egyesítve Lednicrónával, Puchótól d(ny).-ra.

Lebotka. c) Poss. Lehothka. (1426 : Múz. T. a.) Pred. L ehothka. 
(1525 : G aram szentbenedeki kv t. P ro t. B. f. 78.) —  A R evistyei 
Hencz-, m ajd a Zápolyai-család b irtoka. — Lieszkóccal és Ruskóccal 
kapcsolatban fordul elő, fekvése közelebbről m eghatározhatatlan . 

Lehotka. d) 1. Újlehota.
Lelinek 1. Lalinek.
Leszkó. a) Poss. Lezkocz. (1478 : Akadém ia kézira ttára .) Poss. 

Lezkowe. (1478 : U. o., N yitrai kp t. C. 216.) Poss. Lezkowe. (1484 : 
Dl. 18,867.) Poss. Leezko. (1493 : Múz. T. a.) Lezko. (Családnévben, 
1496: Dl. 20,315.) Poss. Lezko. (1496: N yitrai kp t. O. 13.) Poss. 
Lezkowe. (1499 : Múz. T. a.) Poss. Leezko. (1520 : Dl., 983., 23,398.) 
Poss. Lezkowe. (1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) —  Birtokosai a Szlop- 
nai-család, mely réven az oroszlánkői v ár ta rtozékát is a lko tta , 
továbbá a Verebélyi-, Rozvágyi-, Zsám bokréthy-, M ittai Rozson- és 
Podm aniczky-családok. —  Nemeslieszkó, Zemianske Lieskové, Tren- 
cséntől dny.

Leszkó. b) Poss. Lezko. (1464 : Zay-lvt. L itt. H. F. 1. N. 1.) — 
A K ápi-család b irtoka volt, melyből á Szeptenci-család dotaliciu- 
m ot kapo tt. —  Közelebbi adatok híján  nem tu d ju k  m egállapítani, 
hogy melyik azonos nevű birtokkal egyezik.

Leszkovec. Poss. Lezkovecz. (1438 : Szunyogh-lvt.) Poss. Lez- 
kowecz. (1438 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F . 1. N. 3.) Poss. Lesko- 
vecz, Lieszkovacz. (1438 : Fejér : CD. X I. 170.) Lezkowecz. (Család
névben, 1503 : Podm aniczky-oklvt. I. 400.) Poss. Leszkovecz. (1504 : 
E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 e t D. m ásolati) Lezkowcz. 
(Családnévben, 1506 : Podm aniczky-oklvt. I. 506.) Leszkovecz. 
(Családnévben.) Leszkova. (Családnévben, 1506: Szunyogh-lvt., 
E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E . m ásolatoki) Poss. 
Leszkovecz. (1507 : B alassa-lvt., Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et F ., 1507: Szunyogh-lvt. m ásolatok!) Poss. Leskovecz. 
(1508: Balassa-lvt. más.) A dvocatus de Leskowcz. (1509: Esterházy- 
h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 184., Podm aniczky-oklvt. I. 572.) Poss. 
Lezko. (1519 : Dl. 23,279.) — Budetin  állandó tartozéka örökös
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soltészsággal, m elyet egyidőben a Brigant-család b írt. — Leszkovec 
(Űjhelymogyoród, Lieskovec nad Kysucou.) K iszucaújhelytől ény.

Liboha. Poss. Liboha. (Í3 9 3 : Ocskay-lvt., 1396: U. o.) Poss. 
Lubicha. (1397 : U. o.) Poss. Lybiha. (1412 : U. o.) — A Viszolaji-, 
Egresdy- és M ittai-családok birtoka. —  A korábbi időben is gyakran, 
később pedig állandóan N yitra  megyéhez szám ítják. —  Libáka, 
Libichava, B ántól dny.-ra.

Liborcsa. Villa Liburcha. (1242 : H azai -oklvt. 9.) Villa Libvorcza. 
(1242: Dl. 254., 294., F e jé r: CD. IV. 1. 470. hibásan 1257-ből.) 
Villa Lyburcza. (1242: Dl. 293., 294.) Liberche. (Családnévben, 
1366 : Fejér : CD. IX . 7. 255.) Poss. Lyburcha. (1370 : Dl. 5852.) 
Poss. Kysliborcha. (1388 : Múz. T. a.) Poss. Lyuborche. (1435 : 
Dl. 12,688.) Poss. Liborcz. (1476 : Dl. 19,729.) Poss. Liborcsa. (1476 : 
Dl. 25,243. más.) — K orábban a Liborcsai-, m ajd  a Zamaróczy- 
család b irtoka. A király 1435-ben a kezén lévő b irtokot elcseréli 
a pozsonymegyei Nebojszai-családdal, mely b irtokba ju tv a  felveszi 
a Liborcsai nevet. B írt még a Klucsovei Schwarz-család és Hági 
Ferenc trencséni főispán, akinek özvegye a b irtokot a trencsénvári 
Szűz M ária-egyház Szenthárom ság-oltárának adta. —  H atárjelei 
1242-ben Vág folyó, Precupa árok, Teplicha patak , Jelsevnapotoka, 
H radissa, berch, tulg és nyírfák, Lezwpotoka, Ondói pa tak , H lubuka 
patak , m orva ha tá r, Vasyk folyó, L iburcha patak . —  Liborcsa, 
Liboröa, Trencséntől ék.-re a Vág m entén.

Lieszkó. Villa Lezko. (1477 : Dl. 17,902., 17,904., 1479 : Dl.
18,150.) Poss. Lezko. (1522: Lev. Közi. 1937: 237 .)— Bolondóc vár 
tartozéka volt, de egy részét a Bánffy-család 1522-ben eladta a Pod- 
m aniczky-családnak. —  Morvalieszko (M orvamogyoród, Moravske 
Lieskové) Beckótól ény.-ra.

Lieszkóc. a) Terra Lyzko. (1271 : Múz. T. a. ÁUO. III. 256.) 
Poss. Lieszkoc. (1379 : Múz. T. a. Más.) Poss. Lyzko. (1379 : N ádasd
ladányi lv t. I. 8.) Lezkow. (Családnévben, 1407 : Dl. 9367.) Lezkowcz 
(Családnévben, 1407 : Dl. 9369.) Lyzkow. (Családnévben, 1409 : 
Dl. 9369.) Lezkow. (Családnévben, 1410: Dl. 9677.) Leskouch. 
(Családnévben, 1413: Dl. 10,329.) Leskow. (Családnévben, 1418: 
A kadém ia kézirattára.) Lezkocz. (Családnévben, 1419 : Múz. T. a.) 
Lesskow. (Családnévben, 1420 : Ocskay-lvt.) Leskocz. (Családnévben, 
1423 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Lezko. (1426 : Múz. T. a.) Leskocz. 
(Családnévben, 1429: Ocskay-lvt.) Leskow. (Családnévbe», 1430 : 
Dl. 9369.) Leskouch. (Családnévben, 1431 : Szulyovszky-lvt.) Lesko- 
wecz. (Családnévben, 1439: Dl. 13,291.) Leskocz. (Családnévben, 
1439 : Dl. 13,307.) Leskolcz. (Családnévben, 1439 : Dl. 13,297.) 
Leskowcz. (Családnévben, 1441 : Dl. 13,626.) Poss. Leskowe. (1464 : 
Dl. 16,035.) Lezkowecz. (Családnévben, 1503 : Dl. 21,227., 1506 : 
Dl. 21,636.) Poss. Liezkowe. (1519 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 45.) 
Poss. Lezkowcz. (1525 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 78.) — 
A Garnai-család birtoka volt, ennek eltűnése u tán  a Leszkóczy-, vagy

10’
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m ásik nevén Kaszai-család bírta. B írt még ra jtu k  kívül a Rajcsányi-, 
R evistyeí Hencz- és a Zápolyai-család is, zálogjogon pedig a Szunyogh- 
család. — 1502-ben a Leszkóczy-család Krabacz János és Chrwsto- 
■wycz M átyás itten i jobbágyait említik. —  H atárjelei 1379-ben 
Benkhege, Zamarheeg, Teldfa fa, H arasth  bokor, Zabreh hegy, 
Hasfa, és Venchfa fák, Slano patak , Galagonyafa cserje, Tanya 
víz, Vaag folyó. — Lieszkóc (Vágmogyoród, Lieskovec) Illavától 
délnyugatra.

Lieszkóe. b) Maior villa Lyzkocz. (1327 : N ádasdladányi lv t. 
1 .7.) Poss. duó Leszkouecz. (1330 : F e jé r : CD. VIII. 3.451.) Poss. duó 
Lieszkowecz. (1330: Dl. 25,085.) Felseulezkouch. (Családnévben, 
1409 : Terstyánszky-lvt.) Felsew Leskowcz. (Családnévben, 1462 : 
N yitra i kp t. 139., 528.) Poss. Felselezkowecz. Alsolezkowecz. (1467 : 
Dl. 16,566.) Poss. Felsewlezko. Alsolezko. (1473 : DL 17,418., 17,368.,
15,773.) Poss. Leezkowcz. (Családnévben, 1493 : N yitrai kp t. N. 377.) 
Lezkocz. (Családnévben, 1493 : Múz. T. a.) Poss. Kyslezkowcz. 
Naghlezkowcz. (1496 : Dl. 20,315.) Felsewlezkow. (Családnévben, 
1511 : Múz. T. a.) Poss. Lwsko. (1518 : Dl. 23,033.) Poss. superior 
Lyskwa, inferior Lyskowa. (1519 : Dl. 23,195.) — K ezdetben Balogi 
Miklósé, m ajd  K asza vár állandó tartozéka. — 1518-ban Zwbak 
György, W arga Péter, M ratzko M árton, G aray János, K ozythka 
nevű itten i jobbágyokat említik. —  Alsó- és Felsőlieszkóc (Alsó- és 
Felsőmogyoród, Dőlni, H orni Lieskov) Vágbesztercétől d.-re.

Lietava. Plebanus de L iptua. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. 
I. I. 199.) Villa Lytw a. (1393 : Dl. 7848.) Poss. L ytua. (1395 : Dl. 
8078.) Poss. Lethaw a. (1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai kp t. N. 492. 
D. 17,605.) Poss. Lethowa. (1496 : Dl. 20,315.) — L ietava vár ta r 
tozéka. — L ietava (M orvalitva, L ietava) Zsolnától dny.-ra.

Lisza. Poss. Lyzza. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Lyza. (1475 : 
Dl. 17,715., 1504: Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 404., Dl.
21,262., Podm aniczky-oklvt. 408., 1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 512., 
1525 : Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37. Dl., 24,130.) — A lednicei 
vár ta rtozékát a lko tta  állandóan. —- 1504-ben vám helyként említik. — 
Ma Láz, Lazy pod M akitou, Puchótól ény.-ra a m orva h a tá r  m entén.

Liszica. Poss. Lyzycza. (1511 : Balassa-lvt.) Lisicza. (1520 : 
Tört. Tár. 1899. 686.) —  Óvár tartozéka. —  Liszica (Trencsén- 
kopár) V arintól é(k).-re.

Loza 1. Hloza.
Lueska. a) Poss. Lwchka. (1468: Justli-lv t., 1508: Esterházy- 

hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 8. 15., Podm aniczky-oklvt. I. 559., 565.) 
Poss. Luchka. (1519 : Múz. középkori m ásolatok., 1520 : U. o., 
Dl. 23,372.) — Sztrecsén vár állandó tartozéka. — A mai Lucskák 
egyikével sem azonosítható, mindig Gbelány és Roszina között 
sorolják fel az oklevelek, tehá t a két b irtok valam elyikének közelé
ben terü lt el.

Lucska. It; Poss. Lwchka. (1511 : Balassa-lvt.) Poss. Luczka.
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(1520 : Tört. Tár. 1897. 686.) — Óvár tartozéka. — Azonos ra későbbi 
Nezbudlucskával (Óváralja, Nezbudska Luíka) V arintól d.-re, a  Vág 
mellett.

Lucska. c) Silva Luchka. (1351 : Balassa-lvt., Podm aniczky- 
oklvt. I. 3.) Poss. Luchka. (1418 : Dl. 10,673., Podm aniczky-oklvt. 
1. 14., 1428 : Dl. 12,026., Podm aniczky-oklvt. I. 18., Szulyovszky-lvt., 
Podm aniczky-oklvt. I. 16., 22., K isfaludy-lvt.) Poss. Luczka. (1440 : 
Dl. 13,568., Podm aniczky-oklvt. I. 24., 26.) Poss. Lwchka. (1451 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 30.) —  A Podm aniczky- és Teplai-család 
birtoka, m ajd a Klobusiczky-család is részese. — Később a Podm a- 
niczky-birtokok között nem említik ezen a néven, hanem  helyette  
Facskó szerepel m ég a Teplai- vagy Lucskai-család b irtokai között is. 
H atárjelei is Facskóra m utatnak , 1. még ott.

Lucska. d) Poss. Luchka. (1393 : Dl. 7848., 1395 : Dl. 8078.) 
Poss. Lwchka. (1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai kpt. N. 492., Dl.
17,605., 1496 : Dl. 20,315.) — L ietava várhoz tartozik  állandóan. —  
Lietavalucska (Litvamező, L ietavská Lúöka) Zsolnától dny.-ra.

Lucska. e) Pred. Lwchka. (1497 : Szulyovszky-lvt.) Pred. 
Lwczka. (1516 : Múz. T. a.) Pred. Luszka. (1519 : U. o.) Pred. Lwchka. 
(1521 : Garam szentbenedeki kvt. F. 25. N. 49.) Pred. Lwczka. 
(1521 : U. o. F. 42. N. 18.) — B irtokosai a Tőkésújfalussy- és vétel 
címén a M ittai Rozson-család. — Már pusztabirtok alakjában tűn ik  
fel, valahol Motesic körül te rü lt el.

Lukácsm ittája 1. Mitta.
Luki. a) Poss. Lwchky. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. W elykelwchky. 

(1471 : U. o.) Poss. Luky. (1475 : Dl. 17,715.) Poss. Luchka. (1504 : 
Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 404.) Poss. Lwchka. (1504 : 
Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. I. 408.) Poss. Luczka. (1507 : Pod
m aniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Lwka. (1515 : Dl. 22,694.) Poss. Lwky. 
(1522 : Dl. 23,628.) Scultetus de Lwczky. (1525 : Dl. 24,068.) —  Állan
dóan a lednicei várhoz tartozik . —  1522-ben W ozthenak Jak ab  
jobbágyát, 1525-ben pedig Marczkowycz M árton nevű soltészát 
említik. — Luki (Alsórétfalu, Lúky) Puchótól ény.-ra.

L uk', b) Poss. Lwky. (1458 : O. L. E rnszt-gyüjt.) Poss. Luka. 
(1476 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Lwky. (1521 : Szádeczki-Kardos levél
tá ra , Bp.) Poss. Luky. (1525 : U. o.) Poss. Lwczka. (1526 : Teleki-cs. 
zabláti levéltára.) — Birtokosai a Szvederniki-, Marsovszky-, Ne- 
deczky-, Hvozdineci B itarovszky- és a  Szulyói-családok. —  Luki 
(Felsőrétfalu) K iszucaújhelytől dny.-ra.

Lupohláv. Poss. Lwpohlaw. (1471 : Dl. 17,185., 1475 : Dl. 17,715.) 
Poss. Lupohlaw. (1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 404.) 
Poss. Lwpohlaw. (1504 : Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. 408.) Poss. 
Lwpuhlaw. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Lwpohlaw. 
(1515 : Dl. 22,694.) Hlwpohlaw. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068., 
24,070.) Poss. Hlwpoglaw. (Köpcsényi lvt. Lad 23. F. 4. N. 37.)‘— Led- 
nice vár tartozéka. — Upohláv (Sárosfalu, Upohlav) Puchótól ék.-re.
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Lultov. Poss. Lutov. (1389: M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. 
Lywthw. (1481 : N yitrai kp t. N. 666.) Poss. Lywthow. (1481 : Mote- 
siczky-lvt.) Poss. Lythow. (1483: Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6.) Poss. 
L ythw a. (1483 : U. o. L itt. L. L. F. 1. N. 1.) Poss. Luthow. (1485 : 
Podm aniczky-lvt. 1 .182.) Poss. Lythow. (1506 : Garam szentbenedeki 
konvent. P ro t. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 487., 1525 : Garam szentbenedeki kv t. Prot. B. f. 83., 
F. 32. N. 38., 1526 : Szepesi kp t. P ro t. II. f. 44.) —  Állandóan Ugróc 
v ár ta rtozékát alko tta . —  1485-ben Em rykowycz Péter, Kwzen 
Jak ab , Sewlad A ndrás és Zwarza Jak ab  itten i jobbágyokat sorolják fel 
egy hatalm assággal kapcsolatban. —  L u ttó  (Litó, L’utov) Bántól 
é(ny).

Majtény. Via Motihe. (1208 : HO. VII. 4.) Nobiles de Moythe. 
(1265 : ÁUO. VIII. 122.) Villa Maytech. (1275 : F. V. 2. 307.) Villa 
Moytech. (1275 : HO. VI. 213., Akadém ia kézirattára , Bossányi-lvt.
A. 12., O. L. Bossányi-lvt. A. 11.) Poss. Moythen. (1300 e lő t t : A ka
dém ia kézira ttára , Bossányi-lvt. A. 19.) Villa M aytheh. (1300 : O. L. 
Bossányi-lvt. A. 33.) Poss. Moyteh. (1316 : U. o. A. 39.) Poss. Moytheh. 
(1332: M ajthényi-lvt. A. 8.) Plebanus de M ajtis. (1332— 1337 : Mon. 
V at. Ser. I. I. 200.) Poss. Moythek. (1334 : M ajthényi-lvt. A. 8.) Via 
de Bazna usque villam  M oythyh. (1338 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) 
T erra M oythih comitis Folkom arii de genere Dyek. (1338 : U. o.) 
Moytech. (Családnévben, 1345 : R akovszky-kvtár.) Moytih. (Család
névben, 1352 : Dl. 4269., Anjoukori-okm t. V. 571.) Moyteh. (Család
névben, 1358 : Múz. T. a., A njoukori-okm t. VII. 513.) Poss. Moy
theh . (1380: M ajthényi-lvt. A. 8.) Maytech. (Családnévben, 1395 : Dl.
8086., 1407 : Múz. T. a.) Maytiech. (Családnévben, 1407 : Múz. T. a.) 
Poss. Moythe. (1425 : M ajthényi-lvt. A. 1.) M aytheh. (Családnévben, 
1429: O. L. Bossányi-lvt. N. 62.) Poss. M aytheh. (1431: Motesiczky- 
levéltár.) Poss. M ayten. (1458 : U. o.) M aytheh. (Családnévben, 1464 : 
Múz. T. a.) M aythe. (Családnévben, 1467 : Dl. 16,586., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 80.) Poss. M aythe. (1482 : M otesiczky-lvt.) M aythen. 
(Családnévben, 1482 : U. o., N yitrai kp t. N. 771.) Motesycz. (Család-, 
névben, 1485 : M ajthényi-lvt.) Poss. Maythe. (1489 : Motesiczky-lvt.) 
M aythe. (Családnévben, 1494 : Dl. 20,206.) M aythen. (Családnév
ben, 1497 : M otesiczky-lvt.) Poss. Mothossycz. (1497 : U. o.) Poss. 
M aythe. (1497 : M otesiczky-lvt., 1498 : U. o., 1499 : U. o.) M aythe. 
(Családnévben, 1502: N yitrai kp t. B. 17.) Poss. M aythe. (1511: 
G aram szentbenedeki kv t. F. 4. N. 50—53.) Poss. M aythyn. (1511 : 
U: o.) M aythe. (Családnévben, 1512 : M otesiczky-lvt., 1513 : N yitrai 
káptalan. Z. 2. N. 5.) M aythen. (Családnévben, 1516 : Múz. T. a.) 
M aythek. (Családnévben, 1520 : Motesiczky-lvt.) Poss. M othessyk. 
(1520: U. o.) Poss. Motessycz. (1520: U. o.) Poss. M aythen. (1521: 
U. o. Poss. Mothesycz. (1522 : U. o.) M aythen. (Családnévben, 1523: 
Majt,hényi-lvt..) Poss. M aythe. (1523 : M otesiczky-lvt.) Poss. May
then . (1524 : M ajthényi-lvt., 1525 : U. o. A. 33.) M aythen. (Családnév-
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ben, 1525 : U. o. A. 34., Motesiczky-lvt.) —  A Divék-nemzetség ősi 
birtoka, melyen a nemzetségből kiágazó családok, a Bossányi-, 
M ajthényi-, Bacskafalvi- és Divéky-családok, továbbá a Motesiczkyek 
ősei, a M ajtényi Tompa-család osztozkodtak. Ma Alsó- és Felső- 
motesic, Dőlnie és Hornié Motesice, Trencséntől dk.-re.

M arikovalehota. Poss. K ethlehatha. (1321 : Dl. 2047., Anjoukori- 
okm ánytár. I. 622.) Poss. M arykowalehota. (1438 : Balassa-lvt.) 
Poss. seu villa M alikowalihota. (1439 : T e lek i: A H unyadiak kora. 
X . 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. M arykowahlota. (1466 : Dl. 16,310., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 56.) Poss. M arykowalhota. (1466 : Dl. 16,403., 
Podm aniczky-oklvt. I. 61.) Poss. M arekolehota. (1498 : Dl. 22,530., 
Podm aniczky-oklvt. I. 330.) Poss. M arikovalehota. (1504: E ster
házy-hitb . lvt. Bep. 28. F. A. N. 87 et D., 1507 : U. o. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et F ., B alassa-lvt. m ásolatok.) Poss. M arikavolha. (1507: 
Szunyogh-lvt. X V III. sz. más.) Poss. Marikowalehota. (1508 : Balassa- 
levéltár.) Poss. M arykowalehotha. (1511 : Dl. 22,212., 22,220., 22,059.) 
Poss. M alykowalehotha. (1518 : Dl. 23,033., 23,125.) —  Első b irto 
kosa K ilián, a H atnai-család őse, később a besztercei vár tartozéka 
és m in t ilyet kap ja  újból adom ányba 1438-ban a H atnai-család, de 
ennek ellenére még a következő évben a vár tartozékai között szere
pel. Egyideig a Podm aniczky-család b írta  zálogban. Később a H at- 
naiak révén a budetini vár ta rtozékát alkotja és m in t ilyet b írták  a 
Szunyoghok is. A H atnaiak  k ihalta  u tán  az új adom ányosok, a Kor- 
látkőy-családbeliek és az igényttartó  Pongrácz- és Sokorói-családok 
lem ondanak róla a Podm aniczky-család javára. —  Ma Marikó, 
M ariková, Vágbesztercétől ény.-ra.

M árkíalva. Markfalwa. (Családnévben, 1453 : Dl. 14,653.) Marko- 
wicz. (Családnévben, 1476 : Szulyovszky-lvt.) M artonfalwa. (1525 : 
Szádeczki-Kardos Sándor levéltára. Bp.) Naghmarkowcz. (Család
névben, 1484 : N yitrai kpt. N. 31.) M arkfalwa. (Családnévben, 1496 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 285.) Poss. Marchek. (1521 : Szádeczky-Kardos 
levéltára. Bp.) Poss. Markofalwa. (1526 : Teleki-család zabláti levél
tára .) — Birtokosai a  N ádasdy- és Szulyói-családok, valószínű még, 
hogy a Markovics- és Norsic-családok is b írtak  valam it, m ert innen 
nevezték m agukat. — Marcsek (M arkófalva) Zsolnától ény.-ra.

M árkuslehota. Poss. M arkusowelehoth. (1467 : Dl. 16,566.) Poss. 
M arkosleotha. (1473 : Podm aniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Markos- 
lehotha. (1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418.) Poss. Markwslehotha. 
(1496 : Dl. 20,438., Podm aniczky-oklvt. I. 287.) Poss. Markwssowa- 
lehota. (1501 : Dl. 21,076., 21,044., Podm aniczky-oklvt. I. 376., 
1504 : Dl. 21,272., Podm aniczky-oklvt. I. 419.) Markwssowa lehota. 
(1510 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 13., Podm aniczky-oklvt. I. 582.) 
M arkwwssalehotha. (Családnévben, 1525 : Garam szentbenedeki kvt. 
F. 21. N. 52., F. 26. N. 19.) Markwssowalehota. (Családnévben, 1525 : 
Dl. 24,068.) — Kasza vár tartozéka, m elyet a Zápolyai-család elcserél 
a Podm aniczky-családdal, amely ism ét á tad ja  prédiálisi joggal a
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K vassay-családnak, örökös soltészságát a Male-család b írta . — E l
tű n t b irtok, K asza vár tartozékainak felsorolási rendjéből követ
keztetve, azonos a Vágbesztercétől dny.-ra fekvő M arkovec teleppel.

Marsófalva. Marsowafalwa. (Családnévben, 1400: W enze l:
Stibor vajda. 119.) Marsofalwa. (Családnévben, 1462 : N yitrai kp t. 
N. 139., 528., 1465 : Dl. 16,241., Podm aniczky-oklvt. I. 52.) Marsowa. 
(Családnévben, 1477 : Dl. 17,975., Podm aniczky-oklvt. I. 119.) Marsh 
villa. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt. I. 134.) 
Marsy willa. (Családnévben, 1482 : Dl. 18,634., Podmaniczky-oklvt.. 
I. 165.) Marsy villa. (Családnévben, 1483: Podm aniczky-oklvt.
1 .162., 167., Garam szentbenedeki kv t. F. 15. N. 6.) Marsowcz. (Család
névben, 1483 : N yitrai kp t. N. 10.) Morosowczk. (Családnévben,. 
1483 : Dl. 18,846.) Marsfalwa. (Családnévben, 1483 : N yitrai kpt. 
N. 9., Dl. 18,846.) Marsow. (Családnévben, 1492 : Dl. 19,923., Pod
m aniczky-oklvt. I. 242.) Marsolcz. (Családnévben, 1492 : Dl. 19,880.,. 
Podm aniczky-oklvt. I. 225.) Marsofalwa. (Családnévben, 1492 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 66. N. 25.) Marsfalwa. (Családnévben,
1494 : Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. I. 251., 1496 : Dl. 20,315.) 
Marsowa. (Családnévben, 1497: G aram szentbenedeki kv t. F. 16. 
N. 20.) Marsfalwa. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,687., Balassa-lvt.
1560., Podm aniczky-oklvt. I. 314., 320.) Marsowcz. (1500 : Dl. 20,972., 
Podm aniczky-oklvt. I. 359.) Marsfalwa. (Családnévben, 1500 : Dl.
20.768., Podm aniczky-oklvt. I. 361—362., 365.) Marsofalwa. (Család
névben, 1502 : Dl. 8738., Podm aniczky-oklvt. I. 384.) Marsfalwa. 
(Családnévben, 1503 : Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt. I. 397.) Marss- 
falwa. (Családnévben, 1503 : Dl. 21,227., Podm aniczky-oklvt. I. 401.> 
Marsfalwa. (1503 : Teleki-család zabláti Ívta., 1504 : Dl. 21,262.,
21.272., Podm aniczky-oklvt. I. 409., 414—415., 417., 419., 1507 : 
Dl. 21,655., Podm aniczky-oklvt. I. 513.) Marssofalwa. (Családnév
ben, 1510 : Podm aniczky-oklvt. I. 579.) Marsfalw. (Családnévben,. 
1516 : G aram szentbenedeki kv t. F. 21. N. 48., F. 84. N. 34.) Marsso
falwa. (Családnévben, 1519 : Turóci kvt. P ro t. vet. f. 45.) Marsfalwa. 
(1521 : U. o. P ro t. vet. f. 70.) Marsofalwa. (Családnévben, 1524 : 
Garam szentbenedeki-kvt. F. 21. N. 50., F. 80. N. 25.) Marsowfalwa. 
(Családnévben, 1525 : Dl. 24,068.) Marssofalwa. (Családnévben, 1525 ; 
Dl. 24,070.) Marsofalwa. (1525: Garam szentbenedeki kv t. F. 21. 
N. 52., F. 26. N. 19.) Poss. Marsofalwa. (1525 : U. o. F. 132. N. 31.) Poss. 
Marsofalwa. (1526 : G aram szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.) — A B ut- 
horának is nevezett Marsófalvi-, vagy M arsovszky-család birtoka. — 
1526-ban Jancho Péter, Kwchen Péter és György nevű itten i jobbá
gyaikat említik. — M arsófalva, Marsová, Biccsétől d.-re.

Mazna. 1. Omasztina.
Medne 1. Mezne.
Melcsic. Villa Mylchycz. (1477 : Dl. 17,902., 17,904., 1479 : Dl.

18,150.) Poss. Melchycz. (1500: Garam szentbenedeki kvt. F. 78. 
N. 34.) Poss. Mylchych. (1500 : U. o. F. 128. N. 22.) Poss. Mylchycz.
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(1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) — Bolondóc tartozéka. Zálogjogon 
Sárkány Ambrus országbíró is részbirtokosa. —  Melcsic, MelSice, 
Beckótól é.-ra.

Mesztecskó. Poss. Myezthechko. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Mez- 
theczko. (1475: 17,715.) Mezteczky. (Családnévben, 1492 : Dl. 33,895.) 
Poss. Mesteczko. (1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 404.) 
Poss. Mestacko. (1504 : Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. I. 408.) 
Poss. Mesteczko. (1507: Podm aniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Mez- 
tliechko. (1515: Dl. 22,694., 1525 : Köpcsényi lvt. Lad. 23. F . 4. N. 36., 
Dl. 24,130.) — Lednice v ár állandó ta rtozékát képezte. — Ma Mesz
tecskó (Lednickisfalu, MesteSko) Puchótól ény.-ra.

Mezgóc. Poss. Myzgoucz. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora.
X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Mezgoch. (1450 : Dl. 14,430.) Poss. Mez
gowcz. (1477 : Dl. 17,902., 17,904., 1479 : 18,150.) Poss. Mezgocz. 
(1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6., L itt. L. F. 1. N . 'l . ,  1498 : U. o. 
L itt. I. F. 2. N. 1.) Poss. Mezgecz. (1498 : U. o. L itt. I. F. 2. N. 2.) 
Poss. Mezgowecz. (1502 : N yitrai kp t. B. 17.) Poss. Mezgowcz. (1506 : 
Garam szentbenedeki kvt. P rot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., 
Podm aniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Mezgecz. (1520 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. 2. N. 3.) Poss. Mezkowcz. (1525 : Garam szentbenedeki kv t. 
Prot. B. f. 83.) Poss. Mezgowcz. (1525 : U. o. F. 32. N. 38., 1526 r 
Szepesi kpt. P rot. II. í. 44.) — K orábban a bolondóci, m ajd az ugróci 
vár tartozéka. A huszita időkben égyideig Szentmiklósi Pongrác el
foglalva ta r to tta , zálogjogon b írta  a Zabláthy-család is. —  Mezgóc 
(Mézgás, Miezgovce) B ántól k.-re.

Mezna 1. Omasztina.
Mezne. Mezne. (Családnévben, 1372: Szulyovszky-lvt.) Poss. 

Medzne. (1412 : U. o.) Mezne. (Családnévben, 1444 : B rogyáni-lvt.) 
Nobiles de Mezne. (1461 : N ádasdladányi-lvt. I. 23., 1476 : Dl. 17,752.) 
Mezna. (1477 : Dl. 17,975., Podm aniczky-oklvt. I. 119.) Mezne. 
(Családnévben, 1477 : Podm aniczky-oklvt. I. 122., 1478 : Múz. T. a., 
1479: Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt. I. 134., 1482 : Dl. 18,634., 
G aram szentbenedeki kvt. F. 15. N. 6., Podm aniczky-oklvt. I. 162.,
165.. 167., 1485 : Dl. 24,853.) Mezna. (Családnévben, 1492 : Dl. 
19,860.) Mezne. (Családnévben, 1494 : Szulyovszky-lvt., Akadém ia 
kézirattára ., 1495 : Múz. T. a.) Meznye. (1496 : Dl. 20,315.) Mezne. 
(Családnévben, 1496 : Dl. 17,782., 1505 : N yitrai kp t. Prot. extraser. 
I. 27.) Poss. Mezne. (1507 : Mednyánszky-cs. mednei lv t., 1518 : 
Turóci kv t. Prot. vet. f. 47., 57.) Meíne. (Családnévben, 1524 : N yitrai 
káptalan . Dd. 2.) — Állandóan a M ednyánszky-család birtoka volt, 
mély innen v e tte  nevét. — Ma Medne, Medné, Bellustól d(ny). re.

Mlksófalva. Poss. Myxofalwa. (1526 : Garam szentbenedeki kv t. 
F. 2. N. 80.) — A Marsovszky-család b írta. — 1526-ban Kolek György 
és Bradach János itteni jobbágyaikat említik. —  Miksofalva Biccsé- 
től dny.-ra.

Mikusóo. Villa Mykus. (1259 : Akadémia kézira ttára . HO. VI.
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97.) Poss. seu villa Mykosoucz. (1439: T e lek i: A H unyadiak kora,
X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Kysmikussowcz. Naghmikussowcz. (1470 : 
Dl. 983., N yitrai kp t. N. 787.) Poss. utraque Mykwsowcz. (1475 : 
Dl. 983., 25,241. N yitra i kp t. N. 378.) Poss. Nagmykwsolcz. Kys- 
mykwsolcz. (1484 : Dl. 1484.) Poss. Mykosfalwa. (1493 : Múz. T. a.
1519 ; Dl. 23,398.) Poss. Mykwssowich. (1498 : Dl. 20,687., Podm a
niczky-oklvt. I. 319.) Poss. Mikwssowecz. (1498 : Dl. 20,870., Pod
m aniczky-oklvt. I. 324.) Poss. Mykwssowecz. (1503 : Múz. T. a.) 
Poss. Mykwsowcz. (1508 : N yitrai k p t. Prot. extraser. I. 38.) Poss. 
Mikosfalwa. (1520 : Dl. 983.) —  Oroszlánkő tartozéka, prédiálisi jog
gal b írt a Bartó-család is. —  1498-ban Pólyák György, Koys Benedek 
és György, Hlegen Benedek, Hohlach Lőrinc, Holawich Tamás, 
Agyowych Pál, Péter és János, K ral Gergely, m ajd  ismét Pólyák 
György, Koysch Benedek és György, Hligen Benedek, H ohlath 
Lőrinc, Holawecz Tam ás és Bertalan, Oxyowicz Pál, P é te r és János, 
K ral Gergely itten i jobbágyokat em lítik. —  Mikusóc (Mikosfalva, 
MikuSovce) Illavától ény.-ra.

Milóc. Villa Myleuch. (1229 : Múz. T. a.) Villa Milow. (1461: 
N ádasdladányi-lvt. I. 24.) —  B irtokosát nem ism erjük. Már 1461-ben 
m in t régen e ltűn t fa lu t említik. Egykori fekvését m aguk az okleve
lek m eg ad ják ; az első oklevél szerint Bohunic és a m orva h a tá r  
között te rü lt el, a második szerint hajdan  Pominóc és Szlavnica között 
feküdt.

Milohó. Poss. Mylochow. (1401 : Dl. 8649.) Poss. Mylocho. (1407 í 
Dl. 9367., 9369.) Poss. Mylochow. (1408 : Dl. 9369., 9416., 9417.) 
Mylochow. (Családnévben, 1453 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Milochow. 
(1467 : Dl. 16,566.) Poss. Myloho. (1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17/418., 
Podm aniczky-oklvt. I. 109., 1496 : Dl. 20,438., Podm aniczky-oklvt. 
I. 287.) Poss. Mylochow. (1504 : Dl. 21,272., Podm aniczky-oklvt. 
I. 419.) —  Birtokosai a Milohói-, Levei Grebis-, Leszkóczy-családok, 
m ajd  ezek révén K asza tartozéka le tt, a Zápolyai-család később el
cserélte a Podm aniczky-családdal. —  1408. évi ha tárje le it 1. Kocskóc- 
nál. —  Milohó, Milochov, Vágbesztercétől ny.(é).-ra.

Missen. Plebanus de Misen. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. 1.1. 200.) 
Poss. Missyn. (1348 : Dl. 16,102.) Poss. regis. Mysun. (1349 : Dl. 
16,103.) Poss. Mysen. (1355 : Múz. T. a.) Poss. Myssum. (1364 : Dl. 
16,099.) Poss. Myssun. (1364 : U. o.) Poss. Mysen. (1365 : Keglevich- 
levéltár. Dl. 16,017.) Poss. Myssen. (1395 : Dl. 16,125.) Poss. Myssen. 
(1398: Akadém ia kézira ttára , Bossányi-lvt. N. 352., 1472 : Dl.
17,321., 1522 : Lev. Közi. 1937. 238.) —  Királyi b irtok  volt, melyet 
1348-ban a Baracskay-család k apo tt adom ányba és b írta  állandóan. 
Nagy Lajos ugyan tévedésből Opuliai László hercegnek adom ányozta, 
de aztán visszaadta. Valószínűleg a B aracskayak révén b írt a Bos- 
sányi- és Kistapolcsányi-család is. U tóbbi e ltilto tta  a Bajmóci 
Onoffri- és H orváth-családokat a felkéréstől. A középkor végén a 
Podm aniczky-család b írt zálogos részeket. — H atárjelei 1355-ben
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T aplapatak , H askutfeu forrás, Farcasku, Farcashyg, Bykerdeu, 
W ag folyó, Zylfa, Kerekhyg, Predborhyge, Tem erdukhyg, Charna- 
potoka, Hozthomisel patak , Borloghyg, Zuhybzowyk völgy, Tyzafa, 
B azna hegy, Bohomylporloga barlang. ■— Missen (Nagysziklás, Om- 
Senie) Trencséntől ék.-re.

Miszaro. Poss. Zarow. (1397 : Dl. 8224., 8225., 9140.) Poss. 
Mysarow. (1462 : Dl. 15,772.) Poss. Mzarow. (1467 : Dl. 16,566.) —- 
K asza vár ta rto zék á t alkotta. — E ltű n t b irtok, a felsorolási rend arra 
m u ta t, hogy M ojtin környékén te rü lt el. L. még Omsár a.

M itta. Nobiles de Mitha. (1269 : M otesiczky-lvt. 1521.) Plebanus 
de Mica. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. I. I. 200.) M itha. (Családnév
ben, 1396: M otesiczky-lvt. 1397.) Felseum itha. (Családnévben, 
1396 : Múz. T. a.) Felseum itha alias L ukachm itaya. (Családnévben, 
1396 : U. o.) M itha. (Családnévben, 1396 : U. o., 1397 : Motesiczky- 
levéltár.) M ytta. (Családnévben, 1406 : Ocskay-lvt.) M ytha. (Család
névben, 1407 : Múz. T. a., 1409 : R udnay-lv t., Ocskay-lvt., 1412 : 
Szuly.ovszky-lvt., 1415 : Dl. 10,365.) M yta. (Családnévben, 1426 :
0 .  L. Bossányi-lvt. N. 106.) M yttych. (Családnévben, 1433 : U. o.
A. 187.) Mita. (Családnévben, 1453 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a.) 
M ytha. (Családnévben, 1463 : N edeczky-lvt., 1464 : Múz. T. a.) 
Kezep M ytha. (Családnévben, 1464 : Múz. T. a.) M itha. (Családnév
ben, 1466 : U. o.) M yttha. (Családnévben, 1480 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 111.) M ytha. (Családnévben, 1483 : N yitrai kp t. P ro t. extraser.
1. 8., 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.) R osenm yttha. (Családnévben, 
1489: M otesiczky-lvt.) M itta. (Családnévben, 1491 : N yitrai kp t. 
N. 776.) M ytta. (1491: Akadém ia kézirattára , N yitrai kp t. 544.) 
Mysych. (Családnévben, 1492 : U. o. ZZ. 148.) M ythycz. (Családnév
ben, 1493 : Dl. 19,969., A kadém ia kézirattára .) Roscen. (Családnév
ben, 1493 : N yitrai kp t. N. 377.) M ittha. (Családnévben, 1495 : O. L. 
Bossányi-lvt. N. 32.) M ittha. (Családnévben, Dl. 20,272.) Mitha. 
(Családnévben, 1495 : Múz. T. a.) Myczycz. (Családnévben, 1496 : 
N yitrai kp t. N. 764.) Mytycz. (Családnévben, 1497 : M otesiczky-lvt.) 
M ytha. (Családnévben, 1498 : U. o.) Mytycz. (Családnévben, 1499 : 
N yitrai k p t. N. 938.) M ittarosen. (Családnévben, 1499 : Múz. T. a.) 
M itha. (1499 : Dl. 20,886., Podm aniczky-oklvt. I. 340.) Poss. mediocris 
M itta. (1500 : Garam szentbenedeki kv t. F. 32. N. 27.) Roson M ytha. 
(Családnévben, 1500: N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 22.) Felsew 
M yttha. (Családnévben, 1500 : U. o. P ro t. extraser. I. 21.) M yttha. 
(Családnévben, 1502 : U. o. B. 17.) M itra. (!) (Családnévben, 1502 : 
A kadém ia kézira ttára . 1505) Eghazasm ytha. (Családnévben, 1505 : 
N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 27., Dl. 25,297.) M ytthycz. (Család
névben, 1505 : Múz. T. a., 1506 : Simonyi-lvt. 263. sz.) Mythycz. 
(Családnévben, 1506: Múz. T. a.) M ytha. (Családnévben, 1507: 
G aram szentbenedeki kv t. F. 20. N. 45.) M ythycz. (Családnévben, 
1508 : Dl. 21,823., Podm aniczky-oklvt. I. 539.) M ytha. {Családnévben,
1508 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 47.) M yttha. (Családnévben,
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1509 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. A. f. 70., Podm aniczky-oklvt. 
I. 579.) M ytta. (Családnévben, 1512 : M otesiczky-lvt.) M aytha. (!) 
(1512 : G aram szentbenedeki kvt. F. 34. N. 24.) M yttha. (Családnév
ben, 1513 : N yitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371.) M ytha. (Családnévben, 
1513 : Dl. 22,022., Turóci kvt. Prót. vet. f. 21., N yitrai kpt. Z. 5.) 
M ytha. (Családnévben, 1515 : Akadém ia kézirattára , 1516 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 94. N. 34., F. 21. F. 48.) M ytta. (Családnévben, 
1516 : Múz. T. a.) Kezepsew M ytta. (Családnévben, 1516 : U. o.) 
M ytta. (Családnévben, 1516 : Turóci-kvt. Prot. vet. f. 23.) M ytthycz. 
(Családnévben, 1518 : Dl. 23,004., 23,030., 23,125., Szulyovszky-lvt.) 
M ytta. (Családnévben, 1518 : Dl. 23,033.) M ythycz. (Családnévben,
1518 : Garam szentbenedeki kvt. F. 30. N. 30.) Poss. Kezepse Mythycz. 
(1518 : U. o. F. 133. N. 48— 49.) Mythycz. (Családnévben, 1518 : 
U. o., 1519 : Dl. 23,125.) M ytha. (Családnévben, 1519 : G aram szent
benedeki kv t. F.- 43. N. 35.) M ythycz. (Családnévben, 1519 : Dl. 
23,128.) M ittha. (Családnévben, 1519 : Dl. 23,146.) M ytta. (Család
névben, 1519 : Dl. 23,140., 23,144., 23,203.) M yttha. (Családnévben,
1519 : Dl. 23,195.) Mychycz. (Családnévben, 1519: Múz. T. a.) 
Miticz. (Családnévben, 1519 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 48.) M ytta. 
(Családnévben, 1519 : N yitrai kpt. FF. 2.) M yttha. (Családnévben,
1520 : M otesiczky-lvt.) Poss. Mythycz. (1520 : G aram szentbenedeki 
konvent. Prot. B. f. 167.) Poss. Rosen m yttha . (1520 : Lev. Közi. 
1937 : 234.) Poss. Kezep M yttha. (1520 : U. o. 1937. 235.) Rosen 
M yttha. (Családnévben, 1520 : U. o.) Rosen M ytha. (Családnévben,
1521 : U. o. 1937. 236.) M yttha. (Családnévben, 1521 : G aram szent
benedeki kv t. F. 25. N. 39., F. 42. N. 18., Turóci kv t. Prot. vet. f. 70.) 
M ytta. (Családnévben, 1521 : A kadém ia kézirattára .) Kezeep My- 
thyc. (Családnévben, 1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) Infra Kewzep 
M ythycz. (1522 : U. o. 1937. 237.) Rosen M ythycz. (Családnévben,
1522 : U. o.) Poss. mediocris M ytta. (1522 : Garam szentbenedeki kv t. 
F. 25. N. 43.) M ittha. (Családnévben, 1524 : N yitrai kp t. Dd. 2.) 
M yttha. (Családnévben, 1526 : G aram szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.,
F . 132. N. 31.).__Birtokosai valam ennyien a szétágazott M ittai-család
ta g ja i : M ittai-, M ittai H orka-, Rozson-, Seben-, Bedecz-, Sarad-, 
Siken-családok. —  Égyházas, Nemes (vagy Közép-) és R ozsonm itta, 
Kostolné, Zemianske, Roznove Mitice, B ántól ény.-ra.

Mnichovalehota 1. Barátlehota.
Mojsfalva. Vasarfalua. (Családnévben, 1419 : E sterházy-hitb .

levéltár. Rep. 28. F. C. N. 171.) Vasarfalu. (Családnévben, 1438 : 
Szunyogh-lvt. más.) W assanfalua. (Családnévben, 1438 : Fejér : CD.
XI. 170.) Mayusfalwa. (Családnévben, 1438 : Dl. 13,241.) W asanfalw. 
(Családnévben, 1439 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 1.) Moy- 
falwa. (!) (Családnévben, 1475 : Nedeczky-lvt.) Poss. Mayosfalwa. 
(1483 : Dl. 18,846., N yitrai kp t. N. 9.) Mayos. (Családnévben, 1483 : 
U. o. N. 10., E sterházy h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N.179.) Maioshaza. 
(Családnévben, 1494: K ossuth-lvt.) Mayosfalwa. (Családnévben,
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1-194 : Tört. Tár. 1897 : 514.) Poss. Moysfalwa. (1504 : Múz. T. a.) 
Poss. W asanfalwa alio nomine Moyosfalwa. (1505 : Múz. T. a.) 
Poss. Maiosfalwa alio nomine Vaczonfalw. (1509 : Turóci kvt. Prot. 
vet. f. 11.) Poss. Moysfalwa. (1510 : U. o. Prot. vet. f. 13.) Poss. 
Moyshaza. (1516 : U. o. P ro t. vet. f. 23.) Poss. Maioshaza. (1516 : U. o.) 
Moysfalwa. (Családnévben, 1518 : Garam szentbenedeki kvt. F. 59. 
N. 6.) Poss. Moysfalwa alio nomine Wasonfalwa. (1519 : Múz. közép
kori m ásolatok.) Poss. Moysfalwa. (1520 : O. L. Tagányi-hagyaték.) 
Moys. (Családnévben, 1526 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 111.) Moys
falwa. (Családnévben, 1526 : Garam szentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) — 
Sztrecsén tartozékai között em lítik, de csak részbirtoka lehete tt a 
várnak, m ert a Vásonfalvi- vagy Moysfalvi-család m ár igen korán b ir
tokos volt a községben, b írt még a Záborszky- és vétel címén a Misle- 
novics H orváth- és Kolonics-család is. Később a Bojnicsics-, vagy 
P lavnai H orváth-család is szerzett i t t  részeket. —■ Mojsfalva (Majos- 
falva, Mojs) Zsolnától dk.-re.

Mojslucska. Poss. Lwchka. (1483 : N yitrai kp t. N. 9.) Luchka. 
Poss. (1483: Dl. 18,846.) Poss. Mogyssowalwchka. (1508: Esterházy- 
hitbizom ányi lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podm aniczky-oklvt. 
I. 560., 565., 1520 : Dl. 22,372., Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 15.) —  Sztrecsnó vár állandó tartozéka. — Majosmező, Mojsova 
Lúőka. Zsolnától dk.-re.

Mojtin. Villa Moite. (1364 : Dl. 4449.) Poss M aythen. (1397 : Dl.
8424., 8425., 9140.) Poss. M ahtyn. (1467 : Dl. 16,566.) Poss. Moythin. 
(1472: Dl. 17,284., Podm aniczky-oklvt. I. 101.) Poss. M aythyn. 
(1472 : Dl. 17,286. Podm aniczky-lvt. I. 103., 107.) Poss. M oythyn. 
(1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 110.,
1489 : Dl. 19,515., Podm aniczky-oklvt. I. 198.) Pred. Moyczyn. 
(1496 : Dl. 20,315.) Pred. M oythyn. (1496 : Dl. 24,038., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 287.) — K asza vár tartozéka volt, m elyet a király a 
Podm aniczky-családnak adom ányozott, akikkel K asza vár urai 
hosszú pereket fo ly ta ttak  a b irtokért, míg el nem cserélték a Pod- 
m aniczkyak és akkor ism ét a vár tartozéka le tt. A Ledeci-család is 
b írt i t t  részeket és ezen a réven a Kishelvényi-család is jogot ta r 
to t t  hozzá. — M ojtin (H egyesm ajtény, Mojtin) Illavától k.-re.

Monolehota 1. Barátlehota.
Monyorós I. Nozdrovic.
Mosenee. Poss. Mosenech e t altér Mosenech. (1397 : Dl. 8424.,

8425., 9140.) Poss. Mosthenyk. (1400 : Dl. 12,620.) Poss. Felseumo- 
sonoch. Alsomosonoch. (1415 : Dl. 10,329.) Poss. Alsomothenecz. 
Felsemothenecz. (1467 : Dl. 16,566.) Poss. Felsewmosencz. Also- 
mosencz. (1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. 
I. 109., 1496: Dl. 20,315.) Poss. Mossczencz. (1518: Dl. 23,033.) 
Poss. superior Mosenech. (1519 : Dl. 23,195.) — Szandszilvogius 1400 
körül Besztercének ad ta , de a város úgy látszik nem ju to tt  b irtokba, 
m ert később állandóan Kasza vár tartozékai között ta lá ljuk  a két
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falut. — 1518-ban Ztano M árton, Hasko M átyás, Zylwka M árton, 
H oy György moseneci, 1519-ben pedig Swehla István, W lazathy 
Péter, H áry  György, Paulek M átyás, Horeczky M árton, K rabach 
M árton, Zlychka K ristóf és M árton névszerint felsorolt felsőmose- 
neci jobbágyokat ism erjük. —- Alsó- és Felsőmostenec (Alsó- és Fel^p- 
hidas, Dőlni-, Horni Mostenec) Vágbesztercétől d.-re.

Mosztiste. Poss. Mozthysche. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Mosthys- 
che. (1475 : Dl. 17,715.) Poss. Mostzisscze. (1504 : Dl. 24,621., 
Podm aniczky-oklvt. I. 414.) Poss. Mostczysscze. (1504 : Dl. 21,262., 
Podm aniczky-oklvt. I. 408.) Moschycz. (Családnévben, 1505 : Múz. 
T. a.) Poss. Mosterzysscze. (1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 512.) 
Poss. Mozthycz. (1515 : Dl. 22,694.) — Állandóan Lednice vár ta r to 
zékát alkotja. —  Mostiste (Lednichidas, Mostiste) Puchótól é.-ra. 

Motesic 1. M ajtény.
Nádasd. Poss. Nadasd. (1330 : Anjoukori-okm t. II. 500., D1.

2624., 25,085., 25,086., Fejér : CD. VIII. 3. 451.) Nadasd. (Család
névben, 1367 : Szulyovszky-lvt. 1372 : U. o., 1375 : U. o. 1385 : Dl.
7146., 1408 : Dl. 9417.) Alsonadasd. (Családnévben, 1409 : Ters
tyánszky-lvt.) Nadas. (Családnévben, 1419 : Múz. T. a.) N adasth . 
(Családnévben, 1444 : Brogyáni-lvt.) Nadas. (Családnévben, 1461 : 
(Múz. T. a.) Nadass. (Családnévben, 1462 : N yitrai kpt. N. 139., 
528.) Nadasd. (Családnévben, 1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418.) 
Nadazy. (Családnévben, 1473 : Dl. 17,477.) Nadasd. (Családnévben, 
1474 : Dl. 17,625.) Threztyen. (Családnévben, 1483 : N yitrai kpt. 
N. 9., 1496 : Podm aniczky-oklvt. I. 252., 282.) Thersthyen. (Család
névben, 1496 : Dl. 20,315.) Nadas. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,214.) 
Nadasd. (Családnévben, 1497 : Podm aniczky-oklvt. I. 304., 1498 r 
Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. I. 320., 1500 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 359.) N adazd. (Családnévben, 1500 : U. o. I. 365.) Nadasd. (Család
névben, 1502 : Teleki-cs. zabláti Ívta., Podm aniczky-oklvt. I. 383.,
385., 1503 : Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt. I. 397., Teleki-cs. zabláti 
levéltára, 1504 : Dl. 21,262., Szulyovszky-lvt., Podm aniczky-oklvt. 
I. 409., 411— 412., 421., Teleki-család zabláti Ívta., 1505 : Podm a- 
niczky-oklvt. I. 455., 507., 1507 : Dl. 21,655.) Nadas. (Családnévben,
1507 : Balassa-lvt.) Nadasd. (Családnévben, 1508 : E sterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., Podm aniczky-oklvt. I. 565.) Poss. 
T rstena. (1510 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 14.) Poss. Therstena. (1510 : 
U. o.) Poss. Nadasd. (1511 : U. o. P ro t. vet. f. 15.) Nadasd. (Család
névben, 1516: G aram szentbenedeki kv t. F. 127. N. 9.. Turóci kv t. 
Prot. vet. f. 23.) Therzthe. (Családnévben, 1518 : Dl. 23,033., 1519 :
23.125., 23,138.) Therzten. (Családnévben, 1519 : Dl. 23,125.) Nadasd. 
(Családnévben, 1519 : N yitrai kp t. N. 964.) Nadas. (Családnévben,
1519 : U. o. FF . 2.) N adasd. (Családnévben, 1520 : E sterházy h itb . 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., 1521 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Nadasd. 
(1522 : Múz. T. a.) N adast. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068., 24,070.) 
Nadasd. (Családnévben, 1526 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) — B irtokosa
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a Nádasdy- vagy Terstyánszky-család, azonkívül leányági leszárm a
zo ttja , a Nagycsepcsényi-család is b ír egyideig. — H atárjelei 1330- 
ban  : M elpathak, Trudovachehora hegy, Zuhapruzinka patak , Klo- 
chochwald völgy, Pruzinka víz, M oschapathaka, Profum a, H aab 
hegy, Peonam , Badowky, Belos víz, Lisidal hegy, Zuhanos p a tak , 
Veresky kő, Ymor erdő, Jeseunadolina völgy, Hedyesmalnicha 
hegy, Somorye völgy, K erekreth rét, Kysnes víz, Deel hegy, R akathy - 
bokor. —  Térnádasd, Trstie, Illavától k.-re. L. még Podszkál.

Nades. Villa Nades. (1355 : Múz. T. a.) — E  néven m a ism eretlen, 
Missen határjárásakor szerepel D ubnica m ellett.

Nagyberzence 1. Breznic.
Nagybreznlc 1. Breznic.
Nagycserna 1. Cserna.
\agydom auis 1. Domanis.
IVagyhelvény 1. Helvény.
Nagyhoholna 1. Hoholna.
Nagyhradna 1. Hradna.
Nagykottesó 1. Kotesó.
Nagykubra 1. Kubra.
Nagymarkovic 1. Márkfalva  
Nagymikusóc 1. Mikusóc.
Nagyneporác 1. Neporác.
Nagypodhrágy 1. Podhrágy.
Nagyporuba 1. Poruba.
Nagyrudlna 1. Rudina.
Nagysuja 1. Suja.
Nagyszlatina 1. Szlatina.
Nagyszlavnica 1. Szlavnica.
Nagysztankóc 1. Sztankóc.
Nagyszvedernik 1. Szuedernik.
Nagyudics 1. Udicsa.
Nagyvadicsó 1. Vadicsó.
Nastlc. Poss. Nesthe. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. L. N. 1., ÁUO.

X II. 555., hibásan 1294-ből.) Villa Nesthe. (1322 : O. L. Post adv. F. 26. 
N. 27.) Poss. Nesthe. (1323 : U. o., 1380 : U. o.) Poss. Nasyche. 
(1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Nasce. (1411 : Múz. T. a.) 
Poss. Nasczycz. (1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6., L itt. L. F . 1. N. 1.) 
Poss. Naschycz. (1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 182., 1492 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. 236.) Iudex de N astych. 
(1496 : Podm aniczky-oklvt. I. 271.) Poss. N asthycz. (1496 : Podm a
niczky-oklvt. I. 291.) Poss. Nassczicz. (1499 : Dl. 20,876.) Naschych. 
(Családnévben, 1500: Garam szentbenedeki kv t. F. 20. N. 23., 
Podm aniczky-oklvt. I. 353.) Poss. Nassczicz. (1501 : Dl. 21,050., 
Podm aniczky-oklvt. I. 379.) Poss. Nasthycze. (1506 : G aram szent
benedeki kv t. Prot. A. F. 36., Podm aniczky-oklvt. I. 487.) Poss. 
Nazthycze. (1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11.) Poss. N asthye.
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(1517 : Lev. Közi. 1936 : 233.) Poss. Nyaschycz. (1524 : Garam
szentbenedeki kv t. Capsa. F. 4. N. 24. Poss. Nozthycze. (1525: 
Garam szentbenedeki kv t. P ro t. B. f. 83.) Poss. Nazthycze. (1525 : 
U. o. F . 32. N. 38.) Poss. Nascycz. (1525 : U. o. F. 6. N. 74., F. 53. 
N. 17—18.) Poss. N azthycze. (1526 : Szepesi kp t. P ro t. II. f. 44.) 
Felsőnastic az ugróci vár, m ajd  zálogjogon a  báni kastély tartozéka. 
Egy részének birtokosa 1525-től az ugróci Szent Lélek egyház Szűz 
M ária-oltára volt. A lsónastic a ny itra i püspök birtoka. —  1517-ben 
Csarnak Tam ás, Myklech Miklós és N ethko Péter nevű itten i job
bágyokat em lítik. —  Alsó- és Felsőnastic (Alsó- és Felsőneszte, 
Dőlnie, H ornié NaStice) Bán m ellett, tőle dny.-ra.

Nedec. Nedecz. (Családnévben, 1384: Nedeczky-lvt. 1412., 
Fejér : CD. X. 1. 205.) Poss. Nedecze. (1384 : Fejér : CD. X. 1. 153.) 
Nedecze. (Családnévben, 1412: Nedeczky-lvt.) Nedeze. (Családnévben,
1438 : Dl. 13,241.) Poss. seu villa Nedese. (1439 : Teleki: A H unyadiak 
kora. X . 43. Bécsi áll. lv t.) Nedeze (Családnévben, 1453 : Nedeczky- 
lv t., 1462: N yitra i kp t. N. 139., 528.) Poss. Nedecze. (1475: Nedeczky- 
levéltár.) Nediecze. (Családnévben, 1476 : Szulyovszky-lvt.) Nedeche. 
(Családnévben, 1480 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F . A. N. 38., 
Podm aniczky-oklvt. I. 139.) Nedecz. (Családnévben, 1482 : Ester- 
házy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 176 et NB.) Poss. Nedeza. (1483 : 
Dl. 18,846., N yitra i kp t. N. 9.) Nediecz. (Családnévben, 1483 : N yit
rai kp t. N. 10.) Nedecza. (Családnévben, 1483 : E sterházy-hitb . lv t. 
Rep. 28. F . C. N. 177., Podm aniczky-oklvt. I. 174.) Villa Nedecze. 
(1494 : T ört. Tár. 1897. 514.) Nedecz. (Családnévben, 1494 : Kossuth- 
levéltár., 1496 : Dl. 20,315.) Nedeze. (Családnévben, 1498 : G aram 
szentbenedeki kv t. F. 102. N. 44.) Poss. Nedecze. (1498 : Nedeczky- 
levéltár.) Poss. Nedece. (1502 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 4.) Nedecze. 
(Családnévben, 1505 : Múz. T. a., Podm aniczky-oklvt. I. 454., 1505 : 
Ju sth -lv t., Garam szentbenedeki kvt. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2., 
1506 : Szunyogh-lvt., E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., 
1509: U. o. Rep. 28. F. C. N. 184., Podm aniczky-oklvt. I. 572.,
1510 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et C.) Nedeza. (Család
névben, 1511 : Balassa-lvt.) Nedecza. (Családnévben, 1516 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Negyeche. (Család
névben, 1518 : U. o. F. 59. N. 6.) Naghycze. (Családnévben, 1519 : 
U. o. F. 59. N. 12.) Nedeze. (1526 : U. o. F. 2. N. 80., F. 132. N. 31.) — 
Sztrecsén v ár részbirtoka, többi részeit a Nedeczky-család b írja, 
zálogjogon a Varini-család is bír. — Nedec (Vágnedec, Nededza) 
Zsolnától ék.-re.

Nefloviea. Poss. Negowycha. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) — 
Ugróc vár tartozéka. —  N astic és Brezolup között sorolják fel, tehát 
ezen a vidéken te rü lt el.

Nemeskotesó 1. Kötesd.
Nemsova. Villa Neusua. (1242 : Hazai-oklvt. 9. Dl. 254., 294.) 

Villa Nemissora. (1242 : Fejér : CD. IV. 1. 470., tévesen 1247. év
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alatt.) Vesna, Nesna. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. 
Newssowia. (1474 : Múz. T. a., Podm aniczky-oklvt. I. 116.) Poss. 
Newssowa. (1478 : Múz. T. a.) Poss. Wnewssowa. (1493 : N yitrai k p t. 
Bo.) Poss. Newsowa. (1508 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 1., 1518 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 42. N. 35.) Poss. Nemsowa. (1519 : 
N yitrai kpt. FF . 2.) Poss. Newso. (1524 : N yitrai kpt. Dd. 2.) —  
S zucsatartozéka,m ajdaZ ápolyai- és Bohuniczky-családok b ir to k a .—- 
Vámhely volt. —  1519-ben Mikié Máté, Sarkan András, 1524-ben pedig 
Hrabowzky László és István bíró nevű o ttan i jobbágyokat említik. —  
Nemso, NemSová, Trencséntől é.-ra, a Vág mellett.

Neporéc. Poss. Puztanapraz. (1321 : O. L. Bossánvi-lvt. A. 89., 
1335 : U. o.) Poss. Neuparaz. (1337 : U. o. N. 20.) Poss. Neporaz. 
(1356 : U. o. A. 74., 1357 : U. o. A. 75., Fejér : CD..JX. 2. 585.) Poss. 
Neporaz. P lan tatio  eiusdem Naporaz. (1366 : M otesiczky-lvt.) Poss. 
Felseuneporaz, Pustaneporaz. (1366 körül. O. L. Bossáhyi-lvt. N. 
181.) Poss. Puztaneparaz. (1367 : Akadém ia kézirattára. Bossányi- 
levéltár. 83.) Poss. Puztaneparaz. (1367 : Akadém ia kézirattára . 
Bossányi-lvt. N. 83., 1370 : U. o.) Poss. Puztanapraz. (137 : O. L. 
Bossányi-lvt. A. 89.) Poss. Neporaz. (1376 : U. o. N. 182.) Poss. 
Puztanapraz. (1376 : U. o. N. 89.) Poss. Puztanaprad . (1382 : 
U. o. N. 101.) Poss. Puztaneporad. (1382 : U. o.) Poss. Neporad. 
(1382 : U. o.) Poss. Puztaneporaz. Felseuneporaz. (1382 : Akadém ia 
kézirattára. Bossányi-lvt.) Poss. Puztanapraz. (1388 : O. L; Bos
sányi-lvt. N. 63.) Poss. Neparaz. (1410 : U. o. N. 36.) Poss. Naporaz. 
(1411 : U. o. N. 8.) Naporaz. (Családnévben, 1411 : U. o. N. 183.) 
Poss. Neporaz. (1411 : U. o. N. 61.) Poss. Neporacz. (1412 : U.- o. 
N. 92.) Poss. Puzthaneporaz. (1412 : U. o.) Poss. Felseuneporas. 
Pusthaneporas. (1413 : N. 69., 1414 : U. o. N. 4.) Poss. Neporaz. 
(1416 : R udnay-lv t. II. 46.) Poss. Napraz. (1426 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 106.) Poss. Pusthaneporaz. (1427 : Akadémia kézira ttára . Bos
sányi-lvt. A. 152.) Poss. N aparaz. (1429 : O. L. Bossányi-lvt. N. 62.) 
Poss. N apraz et alia Napraz. (1429 : U. o. N. 13.) Poss. Nepraz, alia 
Nepraz. (1429 : M otesiczky-lvt. 1448.) Poss. P usta  Neporas. Felsew 
Neparas. (1433 : O. L. Bossányi-lvt. A. 187.) Poss. Neporach. (1437 : 
U. o. N. 59.) Villa Neporaczka. (1446 : U. o. A. 206.) Poss. Neporaz. 
(1469 : Akadém ia kézirattára.) Poss. Neporach. Pred. Neporaczka. 
(1480 : O. L. Bossányi-lvt. N. 111.) Poss. Neporaz. (1483 : Akadémia 
kézirattára .) Poss. Neporaz. Pred. Neporaczka. (1495 : O. L. Bossányi- 
levéltár. N. 32.) Poss. Neporacz. Kysneporacz. (1497 : U. o. N. 9.) 
Poss. Naghneporaz. Kysneporaz. (1497 : Szulyovszky-lvt.) Poss. 
utraque Neporacz. (1498 : O. L. Bossányi-lvt. N. 45.) Poss. Felsew- 
neporacz. Alsoneporacz. (1503 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Neporaz. 
Pred. Neporaz. (1505 : Dl. 21,485.) Poss. Nagh Nepporach. (1511 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 4. N. 50—53.) Poss. Naghneporaz. 
Kysneporaz. (1516: Múz. T. a.) Poss. Naghneporacz. Pred. K ys
neporacz. (1519 : U. o.) Poss. Neporaz. Pred. Kysneporaz. (1521 :

Fekete Nagy A n ta l : Trencsén várm egye történelm i földrajza
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Garam szentbenedeki kvt. F. 25. N. 49., F. 42. N. 18.) Poss. Neporaz. 
(1524 : Akadémia kézirattára , 1525 : U. o.) — Birtokosai a Divék- 
nemzetségbeliek, a Bossányi-, Tőkésújfalusi , továbbá a Neporáci-, 
Felsőneporáci-, M ittai Rozson-,Olaszi-, Baracskay-, Bory-, Szokolóczy-, 
Draskóczy- és Thuróczy-családok. —  H atárjelei 1356-ban Kelechen 
föld, 1376-ban Scinnauizy, és Zucepataka vizek, 1388-ban pedig 
Zwechewyze víz. —  A három  egymás m ellett Jekvő  birtok közül 
Felsőneporácnak Bossányneporác, Pusztaneporácnak Rozsonynepo- 
rác felel meg, ma Bossányneprőd, Bosianska Neporadza, Kisneporác, 
legutóbb Kisbercsény és Rozsonyneporác, Roxnová Neporadza, 
Trencséntől dk.-re a báni járásban.

Xeste 1. Nastic.
Neszlusa. Poss. Neszlusa. (1438 : Szunyogh-lvt. más.) Poss. 

Neszliccze. (1438 : U. o. más.) Poss. Nyeslusse. (1438 : Fejér CD.
X I. 170.) Poss. Nezluze. (1438 : E sterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. 
N. 3.) Poss. Nezluzie. (1504 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. 
Nepluck.(!) (1507 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F. más.) Poss. Nesleuse 
(1507: Balassa-lvt.) Poss. Neszluse. (1507 : Szunyogh-lvt. más.) 
Poss. Nestusse.(l) (1508 : Balassa-lvt. más.) — A budetini várkastély 
állandó tartozéka. — Neszlusa (Neszlény, Neslusa) Kiszucaújhely- 
tő l ény.-ra.

Nezbudlueska 1. Vapenalucska.
Nezéte. Poss. Nesete. (1388 : Anjoukori-okm t. VII. 311., Akadé

mia kézirattára., 1366 : Akadémia kézira ttára .) Poss. Nezete. (1372 : 
Dl. 32,267.) Poss. Nezetha. (1378 : Dl. 6538.) Poss. Nezethe. (1380 : 
Akadém ia kézirattára .) Poss. Nesethe. (1383 : U. o.) Poss. Nezethe. 
(1400 : Szulyovszky-lvt.) Nesete. (Családnévben, 1407 : Motesiczky- 
levéltár.) Poss. Nyessyetycz. (1410 : Akadém ia kézirattára.) Poss. 
Nesethe. (1411 : U. o.) Poss. Nesetha. (1411 : U. o.) Poss. Nezethe. 
<1412 : Múz. T. a.) Nezatha. (Családnévben, 1413 : Akadém ia kéz
ira ttá ra .) Poss. Nesethe. (1414 : U. o.) Nesethe. (Családnévben, 1435 : 
Dl. 12,688.) Poss. Nezatha. (1442 : Akadémia kézirattára.) Poss.
N ezatha. (1463 : U. o.) Poss. Nezeticz. (1469 : U. o.) Poss. Nezetha. 
<1520 : Dl. 983., 23,398.) — Birtokosai a Nezétei-család és annak 
később Á dám falvinak nevezett ága, mely u tán  a b irtok is új nevet 
kapott, továbbá a Velcsiczky-, Kohányi-, Bossáci- és Szlopnai-csalá- 
dok. — 1380-ban említik Meddeszad nevű gyümölcsösét. — Ezen 
a néven ma ismeretlen, tek in tette l arra, hogy Á dám falva belőle vált 
ki és lett önálló birtok, fekvése Velcsic és Ádám falva közé helye
zendő.

Mmnie. Poss. Nywnycze. (1408 : Dl. 9416.) Poss. Nivnycze. 
(1408 : Dl. 8369.) Poss. Newniczé. (1469 : Dl. 2456.) Poss. Nywnycze. 
(1471 : Dl. 17,185., 1475 : Dl. 17,715., 1504 : Dl. 24,621., 21,262., 
Podm aniczky-oklvt. I. 404., 408., 1507 : U. o. 512., 1515 : Dl. 22,694.) 
Poss. Nyvnycze. (1525 : Dl. 24,068.) Poss. Nywnycze. (1525 : Köp- 
< sényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) - Lednice vár tartozéka volt, de
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a  Puchói-család is b írt egy kúriát. — Nimnic (Nemőc, Nimnica) 
Puchótól k.-re.

Noszic. Poss. Nazzych. (1407 : Dl. 9369.) Poss. Nozzych. (1407 : 
Dl. 9367.) Poss. Nosycli. (1408 : Dl. 9369., 9416., 9417.) Poss. Nosicze. 
(1467 : Dl. 16,566.) Nosicze. (Családnévben, 1469 : Dl. 2456.) Poss. 
Nossycz. (1473 : Dl. 15,773., 17.368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. 
1. 109.) Poss. Nosycze. (1496 : Dl. 20,315.) Poss. Nossycz. (1492 : 
Dl. 33,895.) Poss. Nosycz. (1516: Dl. 22,788., 1518: Dl. 23,033.)—  Birto
kosa a Kaszai Leszkóczy-család, melynek révén a b irtok  Kasza vár 
tartozéka le tt. Örökös soltészságának birtokosa a Puchói-család. — 
1516-ban Prw hathoczky nevű kúriáját és Kraychowycz János 
jobbágyát, 1518-ban pedig János bíró, H orw ath Mihály, Sothar 
M árton és K othe nevű jobbágyait említik. — 1408. évi határje le it 
1. Kocskócnál. — Noszic (Vágormos, Nosice) Vágbesztercétől ny.-ra.

Novalehotája. Poss. Noualyalehotaya. (1393 : Dl. 7848.) Poss. 
Noualehotaya. (1393 : D l. 8078.) — Lietava tartozéka. — A várb irto 
kok felsorolási rendje szerint azonos P lebánilehotával (Papszabadi), 
Rajectól é.-ra. L. még Lehota b).

Nozdrokoe. Nozdrogouz. (1113 : Fejérpataky : K álm án király 
oklevelei. 59.) Nozderg. (Családnévben, 1435 : Dl. 12,688.) Nosdrok. 
{Családnévben, 1436 : R akovszky-kvtár.) Nozdork. (Családnévben, 
1463 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) Nozderk. (Családnévben, 1466 : Múz. 
T. a.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1467 : N yitrai kpt. N. 764.) 
N asdargh, Nadrogoch. (Családnévben, 1469 : O. L. Kisebb letétek. 
52. cím. 98. sz.) Nosderko. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,219.) Nozdrko: 
(Családnévben, 1473 : A kadém ia kézirattára , Podm aniczky-oklvt. 
1.110.) Nozdrk. (Családnévben, 1474 : Dl.'17,627.) Nostrokh. (Család
névben, 1476 : N yitrai kp t. N. 16.) Nozdrokocz. (Családnévben, 
1477 : Dl. 17,982.) Nozdrk. (Családnévben, 1480 : Teleki-cs. zabláti 
levéltára.) Nozdrokoczk. (Családnévben, 1481 : Múz. T. a.) Nozdrek, 
Nosdrkocz. (Családnévben, 1482 : N yitrai kpt. N. 11., Múz. T. a.) 
Nozderkoucz. (Családnévben, 1483 : N yitrai kp t. P rot. extraser. 
I. 8.) Poss. Nozdrkocz. (1484 : Múz. T. a.) Nozdork. (Családnévben,
1485 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) Nozdrk. (Családnévben, 1489 : Ocskay- 
levéltár, 1491 : N yitrai kpt. N. 544.) Nosderkolch. (Családnévben,
1492 : U. o. ZZ. 148.) Nasdrakolcz. (Családnévben, 1493 : A kadém ia 
kézirattára.) Poss. Nozdrok. (1493 : Teleki-cs. zab láti Ívta.) Nozderk. 
{Családnévben, 1493 : Dl. 19,969.) Nozdrog. (Családnévben, 1493 : 
Múz. T. a.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1494 : A kadém ia kézirat
tára .) Nozderkocz. (Családnévben, 1494 : N yitrai kp t. V. 2.) Nozdrk. 
{Családnévben, 1495 : Múz. T. a.) Nosderkocz. (Családnévben,
1497 : Akadém ia kézirattára.) Poss. Nozderk. (1500 : N yitrai kpt. 
P ro t. extraser. I. 21.) Nozdrok. (Családnévben, 1500 : G aram szent
benedeki kv t. F. 78. N. 34., F. 91. N. 13.) Nozdrog. (Családnévben, 
1500 : U. o. F. 78. N. 34.) Nozerkocz. (Családnévben, 1500 : U. o. 
F . 128. N. 22.) Poss. Nazderkowcz. (1509 : Szepesi kpt. Prot. II. í. 70.)

11
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Nozderkowcz. (Családnévben, 1513 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.> 
Nozdrok. (Családnévben, 1514 : N yitrai kp t. N. 219.) Nozdergoeh. 
(Családnévben, 1514: U. o.) Nozdergelaz. (Családnévben, 1514: 
U. o. D. 676.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1518 : G aram szent
benedeki kv t. F. 30. N. 30.) Nozdrokocz. (Családnévben, 1519: 
N yitrai kpt. N. 96.) Nozdrokowcz. (Családnévben, 1520 : O. L. 
Kisebb letétek. 52. cím. 101. sz.) — Birtokosa a Nozdrokóczy-, 
Viszocsányi-, Bobrovniczky-család. Zálogbirtokos a s?kalkai apátság. 
A M ittai Rozson- és H oly-családokat eltiltják  a felkéréstől, b irtok
lásuknak nincs nyoma, — Nozdrokoc, Bélaval és Bobrovnikkal 
egyesített község Trencsén m ellett, tőle d.-re.

Nozdrovic. Poss. Monyoros alias Nazdrouich. (1397 : Dl. 8224.,
8225., 9140.) Nozdrok. (Családnévben, 1352 : Teleki-cs. zabláti
levéltára.) Nazdrok. (Családnévben, 1366 : Múz. T. a., Fejér : CD.
IX. 7. 253.) Nazdork. (Családnévben, 1396 : Múz. T. a.) Nozdrog. 
(Családnévben, 1400 : Szulyovszky-lvt.) Nozdrk. (1410 : Dl. 26,094.) 
Nazdrog. (Családnévben, 1411 : Szulyovszky-lvt.) Nozdrog. (Család
névben, 1413 : Dl. 10,757.) Nazdrog. (Családnévben, 1420 : Dl. 
10,757.) Nazdork. (Családnévben, 1422 : Brogyáni-lvt.) Nosterkocz. 
(1468 : Múz. T. a.) Nozdro. (Családnévben, 1473 : Dl. 15,773., 17,368., 
17,418.) Nozderk. (Családnévben, 1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai 
káptalan . N. 492.) Nozdrowcz. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315.) 
Nozdrowycz. (Családnévben, 1492 : Dl. 19,860.) Nozdrok. (Család
névben, 1500 : Garam szentbenedeki kv t. F. 91. N. 13.) Pred. N az
drok. (1510 : U. o. F. 35. N. 8.) Nozdork. (Családnévben, 1511 :
Turóci kvt. P rot. vet. f. 17.) Nosdrowecz. (Családnévben, 1516 :
Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Nozdrovicz. 
(Családnévben, 1517 : U. o. Prot. I. f. 14., 1521 : Lev. Közi. 1937. 
235.) — Birtokosai a Nozdroviczky- és Zabláthy-családok, továbbá 
K asza vára. — (Az egyes adatok a két helynév sokféle változata és- 
sok esetben azonos hangzása m ia tt nem voltak m indenütt pontosan 
szétválaszthatók.) —  Nozdrovic, Kaszával egyesített község, Illavá- 
hoz közel, tőle ék.-re.

Oblazó. Oblazowo. (Családnévben, 1438 : Fejér : CD. X I. 170.>
Poss. Obleczow. (1476 : 17,782.) Oblazo. (Családnévben, 1503 :
Dl. 21,227., Podm aniczky-oklvt. I, 401.) Poss. Oblazo. (1509 : Turóc- 
konvent. Prot. vet. f. 3.) —  Birtokosa a Prileszky-család, van egy 
Oblazói-család is, de ennek birtokosságát, vagy a Prileszki-családdal 
való azonosságát bizonyítani nem tudjuk . Zálogjogon b írt a Szu- 
nyogh-család is. —  Oblazó (Végbalázsi) Biccsétől ék.-re, a Vág kanya
rulatánál.

Odvare 1. Dvorec.
Okrut. Poss. Okruth. (1408 : Dl. 9369.) Poss. O krwth. (1408 : 

Dl. 9416.) Okruth. (Családnévben, 1469 : Dl. 2456.) Poss. O krwthy. 
(1471 : Dl. 17,185.) Poss. Okrwth. (1475 : Dl. 17,715.) Okrwth. 
(Családnévben, 1500 : Dl. 20,972., Podm aniczky-oklvt. I. 355.)
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Poss. O krwth. (1500 : Dl. 20,983.) Okrwtli. (Családnévben, 1525 : 
Dl. 24,068., 24,070.) — Ledniee vár tartozéka, de az Okruczky- 
család is b írja egyes részeit. — O krut (Vágköre, O krut) Vágbeszter- 
cétől ény.-ra.

Omasztinalehota. Poss. Lehota. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) 
Poss. Lyhotha. (1481 : N yitrai kp t. N. 666., M otesiczky-lvt.) Poss. 
M aznalehota. (1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 16.) Poss. Omazchy- 
m alhotha. (1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 182.) Poss. Mazna Lehota. 
(1506 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 11., Podm aniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Mazna Lehotha. (1525 : 
Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Mezna Lehotha. 
(1525 : U. o. Prot. B. 32., 38.) Poss. M aznalehota. (1526 : Szepesi 
káptalan . Prot. II. f. 44.) Az ugróci v ár állandó tartozéka. — 1485- 
ben W aurynchowycz György és János, Barlobasowycz Benedek, 
W anczal János itteni jobbágyokat említik. — Om asztinalehota 
(Csermely, Omastiná) Bántól ék -re, a nyitrai h a tá r mentén.

Omsár. Poss. Omsar. (1473 : Dl. 15,573., 17,368., 17,418., Pod
m aniczky-oklvt. I. 110.) Pred. Omsar. (1496 : Dl. 20,315.) —• Kasza 
vár tartozéka. — E ltű n t b irtok, a felsorolás szerint M ajtin vidékén 
feküdt és valószínű, hogy azonos Miszarovval. L. még ott.

Orecho. Poss. seu villa Orechowe. (1439 : Teleki : A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Orechow. (1493 : Dl. 19,969.) — 
K orábban egészen, később részben Trencsén tartozéka, többi b irto 
kosait nem  ismerjük. — Orechó (Diósfalu, Orechové) Trencsén mel
le tt, tőle é- ra.

Orlóc. Terra Arlouch. (1260 : Múz. T. a., AUO. II. 319., hibásan 
1266. év a la tt III. 138.) Poss. Orlouch. (1321 : Ghyczy-Ivt.) Poss. 
Arlouch. (1333 : Forgách-lvt., Anjoukori-okm t. III. 1., 1338 : Forgách- 
levéltár.) Poss. Orloch. (1342 : Anjoukori-okm t. IV. 239., 271.) 
Poss. Arnolch. (1349 : Dl. 4083.) Poss. Arnooch. (1387 : Forgách- 
levéltár.) Poss. Arlowch. (1388 : Fejér : CD. X. 1. 449.) Poss. Orlocz. 
Orlowcz. (1392 : N ádasdladányi lvt. I. 12. nyitram egyeinek mondja.) 
Poss. Arlocz. (1487 : Dl. 19,224.) Poss. Orlowecz. (1493 : Múz. T. a.) Poss. 
Orlowicz. (1494 : U. o.) — Birtokosai az Orlóci-, Oszlányi-, Mikolay-, 
Prónay-, a Lévai Csehek őse, a Sárói-család, továbbá K arai László 
budai prépost és rokonsága, zálogjogon pedig a T ettauer- és a Kaszai 
Leszkóczy-családok. — E ltű n t falu, fekvését azonban m eghatároz
zák azok az oklevelek, melyek Sztrecsével, Trebasóccal és Csalkával 
szomszédosnak m ondják.

Orlov. Orlowhege, slavonice Dwbowahora, castri Besterce. (1408 : 
■Dl. 9363.) Poss. seu villa Orlowe. (1439 : T e lek i: A H unyadiak kora.
X. 43., Bécsi áll. lv t., 1458 : Dl. 15,221., 15,222., Podm aniczky-oklvt. 
I. 32., 34., 36., 1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) — 
A besztercei vár állandó tartozéka. — Orlove (Vágzsigmondháza, 
Őrlővé) Vágbeszterce közelében, tőle ény.-ra a Vág balpartján .

Oskrda. Poss. Oskrda. (1438 : F e jé r : CD. XI. 170.) Poss.
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Üsknda. (I; (1438 : U. o.) Poss. seu villa O skerdinalihota. (1439 r 
T e lek i: A H unyadiak kora, X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Osspeda 
(I). (1483 : Dl. 18,846.) Poss. Osskrda. (1483 : N yitrai kp t. N. 9.,
1508 : Esterházy-hitbizom ányi lv t. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., P od
m aniczky-oklvt. I. 560., 565.) Poss. Osskeda. (1520 : Dl. 23,372. 
Poss. Osskrda. (1520 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.)
—  Sztrecsén v ár tartozéka. — O skerda (Ókert, Oskerda) Kiszuca- 
újhelytől d.-re.

Osztretiee 1. Sztrecse.
Ovcsarszkó. Villa Olcharzk. (1282 : HO. VI. 278.) Poss. Olcharzk. 

(1297: B alassa-lvt., ÁUO. V. 177., 1393: Dl. 7848 , 1395: DL 
8078.) Poss. Ovcsarszkó. (1402 : F e jé r : CD. XI. 547.) Poss. Ow- 
tharczko. (1469 : Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 84—85.) Poss. 
Owcharczkow. (1519 : Dl. 23,279.) — Hricsó tartozéka, m ajd a Ba- 
lassa-család ősei megveszik, 1393— 1395-ben L ietava, m ajd u tána  
ismét Hricsó tartozéka. — Ovcsarszkó (Juhászi, O víiarsko) Zsolná
ból ny.-ra.

Ozor. Terra Ozor. (1234 : Fejér : CD. III. 2. 402., Századok. 1906. 
626.) Plebanus de Osor. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. 
Ozor. (1394 : R udnay-lv t.) Ozor. (Családnévben, 1405 : Rakovszky- 
könyvtár.) W swr. (Családnévben, 1412 : Szulyovszky-lvt.) Ozor. 
(Családnévben, 1414 : O. L. Bossányi-lvt. N. 4.) Poss. Ozor. (1414 : 
Akadém ia kézira ttára .) Ozor. (Családnévben, 1424 : Simonyi-lvt. 
106. sz., 1426 : O. L. Bossányi-lvt. N. 106., 1429 : U. o. N. 62.) Poss. 
Ozor. (1438 : A kadém ia kézirattára .) Ozor. (Családnévben, 1440 : 
N yitrai kp t. N. 70., 1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. L. N. 5a., 1461 : Múz. 
T. a., Akadém ia kézirattára , 1462: N yitrai kpt. N. 138., 528.) 
Hwzwry. (Családnévben, 1465 : N yitrai kpt. N. 1068.) Ozor. (Család
névben, 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 65.) Ozorowzky. (Családnévben,
1466 : Dl. 16,403.) Ozor. (Családnévben, 1467 : Dl. 16,426.) Ozor. 
(Családnévben, 1484: N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 9.) Ozorolcz. 
(1492 : Dl. 19,800., Podm aniczky-oklvt. I. 217.) Poss. Felsew Ozor. 
(1492 : Dl. 19,884.) Felsew Ozor. Ozor. (Családnévben, 1493 : Dl. 
19,884.) Ozor. (Családnévben, 1493 : Dl. 20,037., Podm aniczky-oklvt. 
I. 246., 1496 : N yitrai-kpt. F. 2.) Ozorocz, inferior Ozor. (Családnév
ben, 1496 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 9.) Ozorowcz. (Családnévben,
1498 : U. o. L itt. I. F. 2. N. 1.) Inferior, superior Ozor. (Családnév
ben, 1499 : Dl. 20,876., 20,886.) Ozorowecz. (Családnévben, 1500 : 
Dl. 20,912., Podm aniczky-oklvt. I. 342.) Felsewozor. (1502 : N yitrai 
káptalan. B. 13.) Ozor. (Családnévben, 1507 : G aram szentbenedeki 
konvent. F. 20. N. 45.) Ozorocz. (Családnévben, 1508 : Dl. 21,823., 
Podm aniczky-oklvt. I. 538.) Ozor. (Családnévben, 1508 : N yitrai
káptalan. Prot. extraser. I. 38.) Ozorowecz. (Családnévben, 1510 : 
U. o. L itt. 1. N. 3.) Alsozor. Felsewozor. (Családnévben, 1510 : Szu
lyovszky-lvt.) Poss. Felsew Ozor. (1513: N yitrai kpt. Z. 2. N. 5.) 
Ozor (Családnévben, 1513 : U. o.) Ozorowch. (Családnévben, 1515 :
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G aram szentbenedeki kvt. F. 128. X. 3.) Ozor. (Családnévben, 1520: 
Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 3.) Ozorocz. (Családnévben, lö2ő ; Nyitrai 
káptalan. C. 843.) Poss. Ozorocz. (1525 : Garam szentbenedeki kvt. 
F. 38. N. 24.) —  Birtokosai az Ozoróczy-, Kohánvi-, Nezétei-, Ozorl 
Pobera- és Svehla-, továbbá zálogjogon a M ittai Rozson-c ̂ ‘ládok. —- 
1513-ban az Ozoróczy-családnak Lopathka Balázs és Mihály, Laczo- 
wycz Fábián, Slemer Ferenc és Andreassowvcz Mihály nevű jobbá
gyait említik. —  H atárjelei 1234-ben : D abra patak , 1513-ban pedig 
egy Demeterowska nevű ré te t említenek. — Alsó- és Felsőozor, Dőlnie, 
Hornié Ozorovce, Bántól ény.-ra.

Ölved. Poss. seu villa Jaztreby . (1439 : Teleki: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Elwed. (1463 : Nedeczky-lvt . Múz. 
középkori más., 1464 : Múz. T. a.) Jazterbowcze. (Családnévben,
1467 : N yitrai kpt. N. 767.) Poss. Jastrabye. (1483 : U. o. Prot. 
extraser. I. 8.) Poss. Jestrebe. (1513 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 21.) 
Poss. Ewlwegh. (1518 : G aram szentbenedeki kvt. F. 42. N. 25.) Poss. 
Ewlwed alio nomine Jestrabye. (1518 : U. o. F. 30. N. 30.) Poss. 
Jezthrebye. (1520 : U. o. Prot. B. f. 167.) Poss. Jezthrebe. (1520 : 
Lev. Közi. 1837. 234.) —  Kezdetben Trencsén vár tartozéka, m ajd 
királyi adom ány folytán a Mittici-, Mittici Rozson-, Borcsányi- és 
Renoldffy-családok kezére került. Jasztrebi (Ölved, Jastrebie) 
Trencséntől dk.-re.

Paekovec. Poss. Paczkouecz. (1500 k ö rü l: Sim onyi-lvt. 247. sz.) — 
A Szlopnai-család birtoka. — E ltű n t helység, fekvése valószínűleg 
Oroszlánkő vár tartozékai körül keresendő.

Paplehota.Poss. Paplehotha aliter Welchna. (1496 : Dl. 20,315.) 
Kasza vár tartozéka. — Tunesic és a két Lieszkovec között sorolják 
fel ezt az e ltűn t b irtokot, teh á t fekvése is ezen a terü leten  keresendő.

Papradnó. Poss. Spapradna. (1525 : Dl. 24,068.) — B irtokosait 
nem ism erjük. — Ma Papradnó (K osárfalva, Papradnó) Vágbeszter- 
cétől ék.-re.

Pecsenyéd. Terra Besenyev. Bezenew. (1323 : O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27.) Bessenew. (Családnévben, 1416 : Szulyovszky-lvt.) 
Pechenyansky. (Családnévben, 1470 : Dl. 17,014., Podm aniczky- 
oklvt. I. 90., 92.) Bessenew. (Családnévben, 1470 : Podm aniczky- 
oklvt. I. 94., 1-00.) Pechenye. (Családnévben, 1473 : Dl. 17,483., 
Podm aniczky-oklvt. I. 114.) Poss. Pechenyz. (1474 : G aram szent
benedeki kv t. F. 54. N. 28.) Poss. Bessenew. (1484 : N yitrai kpt. 
Prot. extraser. I. 11.) Poss. Pecheneky. (1493 : Dl, 19,969.) B irto
kosai a Bessenyey- vagy Pecsenyánszky-, a Soky-, Surányi-családok 
és Trencsén vár, melynek részbirtokát alko tta . —  Pecsenyéd (Bán
pecsenyéd, Peöefiany) B ántól dny.-ra.

Peklina. Villa Poklina. (1282 : HO. VI. 278.) Poss. Peklyna. 
(1469 : Dl. 16,784., Podm aniczky-oklvt. I. 84.) — Hricsó vár ta r to 
zékát alkotta. —  Ma Peklina (Szurkos, Peklina) Zsolnától dny.-ra.

Pctrllehota. Terra Petri filii Pauli nobilis de Dyuek, que voca tu r
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L yhota Petri. (1346 : O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.) Poss. Lehota. 
(1380 : M ajthényi-lvt. A. 8.) Poss. Peterlehota. Pred. Peterlehota. 
(1431 : M otesiczky-lvt.) Poss. Petrow alhota. (1458 : U. o., 1489 :
O. o.) Villa Petri. (1497 : U. o.) Poss. Lelhotha. (1497 : U. o.) Poss. 
Patrow alehotha. (1498 : U. o.) Poss. Lhotha. (1498 : U. o.) Poss. 
Petherlehota. (1520 : U. o.) Poss. Petrow alehota. (1520 : Lev. Közi. 
1937. 234. M otesiczky-lvt., 1522 : U. o., 1523 : U. o.) —  Birtokosai a 
M ajthényi-, M ajténvi Tom pa- (Motesiczky), m ajd  a M ittai Rozson- 
családok, előbb zálog-, később örökjogon. —  Petrilehota (Péter- 
szabadja, Petrovalehota) Trencséntől ke.-re, a bán i járásban.

Petrovic. Villa Petri. (1416 : Chaloupeczky : K niha Zilinská. 89.) 
Plebanus in  P etri villa. (1420 : U. o. 94.) Petrowecz. (Családnévben,
1468 : U. o. 121.) 1475 : U. o. 128.) —  Birtokosait nem ism erjük. — 
Petrovic (Trencsénpéteri, Petrovice) BicCsétől ény.-ra.

Petyovka. Poss. Petow ka. (1458 : Motesiczky-lvt.) Poss. Petrow ka. 
(1497 : U. o.) Poss. Pethowka. (1497 : U o., 1498 : U. o.) Poss. Pethew- 
íalw. (1498 : U. o.) Poss. Petyov. (1499 : U. o.) Poss. Pethew ka. 
(1511 : G aram szentbenedeki kvt. F. 4. N. 50—53.) Poss. Pethiowke. 
(1520 : M otesiczky-lvt.) Poss. Petyoko. (1521 : U. o.) Poss. Pethow ka. 
(1522 : U. o.) Poss. Pethyow ka. (1523 : U. o., 1524 : M ajthényi-lvt.) 
Poss. Pethyoka. (1525 : M ajthényi-lvt. A. 33.) — Birtokosai a Divék- 
nemzetségből szétágazó családok : a M ajthényi-, M ajthényi Tompa-, 
vagy Motesiczky-, Bossányi- és Divéky-családok, zálog címen igényt 
ta r to t t  rá  a M ittai Rozson-család és fel is kérte adom ányba, de 
b irtoklására nincsenek adataink. —- Petyovka (B ánpetri, P e t’ovka) 
Trencsén- tői k.-re.

Plechó. Iu rati de Piechow. U414 : Dl. 10,212.) Poss. Piechow. 
(1441 : Dl. 13,626.) Pechow. (Családnévben, 1453 : Múz. T. a.) Poss. 
Piechow. (1460 : Dl. 25,212.) Piechow. (Családnévben, 1461 : Nádasd- 
ladányi lvt. I. 23.) Pycho. (Családnévben, 1461 : U. o. I. 24.) Pyechow. 

(Családnévben, 1484: N yitrai kpt. N. 31.) Poss. Pyechow. (1488: 
U. o. N. 687.1 Piechow. (Családnévben, 1503 : Múz. T. a.) Villa 
Pyechoph. (1508 : Dl. 21,890.) Poss. Pykho. (1519 : Dl. 23,144.) Poss. 
Pykho. (1522 : Múz. T. a.) Poss. Pykhe. (1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) 
Poss. Pyechow. (1524 : N yitrai kpt. Dd. 2.) — Birtokosai a szkalkai 
apát, továbbá a Piechói-, Rakolupi-, Borcsiczky-családok. A Bohu
nici H alupa-család adom ányt szerzett egy o ttan i kúriára, de a be
ik tatásnál többen ellenlm ondtak és b irtoklására nincsenek adataink.
—  1508-ban 16 jobbágya volt, 1519-ben a szkalkai apátnak  H alvak 
János, Péter, Elek és Pál, Dák János és Máté, 1524-ben pedig Malyska 
Tam ás és Procopowych Máté nevű o ttan i jobbágyait említik. — 
H atárjelei 1381-ben a Vagh folyó, Bozvik (Bzowik) forrás. —• Piechó 
(Péhó, Piechov) Illavától dny.-ra.

Plevnik. Poss. seu villa Plewnyk. (1439 : Teleki : A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Plewnyk. (1458 : Dl. 15,221., Pod- 
m aniczky-oklvt. 32., 36.) Poss. Plewnik. (1458 : Dl. 21,222., Pod-
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m aniczky-oklvt. I.. 34.) Poss. Plewnyk. (1460 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 40., 1471 : Dl. 17,174. v Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Plewnik. 
<1485 : Dl. 19,049., Podm aniczky oklvt. I. 187., 1492 : Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 220.) Poss. Plewnyk. (1502 : Dl. 8738., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 384., 1504 : Dl. 22,543., Podm aniczky-oklvt. I. 414.) 
Poss. Perewnyk. (1518 : Dl. 23,030.) — A besztercei vár tartozéké, de 
azonkívül a Marsovszky-család is b írt, melynek részét m egvette a 
Podm aniczky-család. Prédiális joggal b írt még á Drienovei Ardóháti- 
család is. —  Plevnik (Pelyvás, Plevnik) Vágbesztercétől é.-ra.

Poesarova. Zpoczeronoie lhotta . (Családnévben, 1466 : Podma
niczky-oklvt. I. 62.) Poss. Pocherw alhotha. (1471 : Dl. 17,174., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Pochorowalehota. (1491 : Dl. 19,724., 
Podm aniczky-oklvt. I. 211.) Poczarowalhota. (1498 : Dl. 20,687., 
Podm aniczky-oklvt. I. 320.) Poczarowa. (Családnévben,: 1498 : Dl.
20.688., Podm aniczky-oklvt. I. 325.) Pocharolehotha. (Családnévben, 
1500 : Dl. 20,972., Podm aniczky-oklvt. I. 359.) Pocharowalehotha. 
(1500 : Podm aniczky-oklvt. I. 365.) Poczarowalehota. (1504: Dl.
21.272., Podm aniczky-oklvt. 1. 417.) Poczarowalehotha. (Családnév
ben, 1504 : Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. I. 409., 420.) Pochorwa- 
lehotha. (Családnévben, 1507 : Balassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. 
I. 533.) Pocherowa. (Családnévben, 1508 : Dl. 21,792., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 543.) Poczerowalehota. (Családnévben, 1508 : E ster
házy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podm aniczky-oklvt. I. 566.,
1520 : Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) Poss. Pocharowa
lehotha. (1524 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 86.) —  Pochorowa. 
(Családnévben, 1525: Garam szentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 26. 
N. 19.) Pocharowalehota. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068.) —  A besz
tercei vár tartozéka, b írt azonkívül a Besztercei-, vagy Pocsarova- 
lehotai K artuz- és Rassovi Brigant-család prédiális joggal. —  Po- 
csaró, Poöarová, Vágbesztercétől dk.-re.

Podhore. a) Poss. Podhore. (1397 : Dl. 8224., 8225., 9140.) Poss. 
Podhorie. (1462 : Dl. 15,772., 1467 : Dl. 16,566.) Poss. Podhora. 
(1473 : Dl. 17,418., 15,773., 17,368., Podm aniczky-oklvt. I. 109.) 
Poss. Podhorrya. (1496 : Dl. 20,315.) — Kasza v ár tartozéka. — 
Podhore (Vágerdőalja, Podhorie) Illavától ék.-re, a Vág m entén.

Podhore. b) Poss. Pothora. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Padhora. 
(1395 : Dl. 8078.) Villa Podhorea. (1397 : Turócszentm ártoni nemzeti 
múzeum.) Poss. Podhoree. (1474': Múz. T. a. 1476.) Poss. Podhore. 
(1474 : N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) — L ietava tartozéka. — 
Podhore (Zsolnaerdőd, Podhorie) Zsolnától dny.-ra.

Podrágy. a) Poss. utraque W aralya. (1397 : Dl. 8224., 8425.,
9140., 1462 : Dl. 15,772.) Poss. utraque Podhradie. (1467 : Dl. 16,566.) 
Poss. utraque W arallya. (1473 : Dl. 17,148., 17,368., 15,773., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Naghpodradye. K yspodradye. (1496 : 
Dl. 20,315.) Poss. Podhradye. (1518 : Dl. 23,033.) — Kasza vár 
állandó tartozéka. — 1518-ban Forczek Mátyás, W rana János és
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Péter, Forczek Tamás itten i jobbágyokat említik névszerint. — 
Kaszakisváralva, nagyváralja, Male, Vel’ke Kosecké Podhradie,. 
Ulava m ellett, tőle dk.-re.

Podrágy. b) Villa Podrady. (1397: Podhradszky-lvt., F e jé r : 
CD. X. 2. 393.) Villa Podhragye. (1477 : Dl. 17,902., 17,904., 1479 : 
Dl. 18,150.) Poss. Podhrady. (1482 : Múz. T. a.) Podradie. (Család
névben, 1484 : Dl. 18,867., 1494: N yitrai kp t. V. 2.) Podragya. 
(Családnévben, 1500: Garam szentbenedeki kv t. F. 91. N. 13.) 
Podhragya. (Családnévben, 1500 : U. o. F.'78. N. 34.) Poss. Podradie. 
Podhrad. (1506: Múz. T. a.) Podradyan. (Családnévben, 1519 : 
N yitrai kp t. N. 613.) — Bolondóc vár tartozéka, m ajd  a Podhradszky- 
család kap belőle egy részt. —  Nemespodrágy, Zemianske Podhradie, 
Beckótól ény.-ra.

Podrágy. c) Poss. seu villa Podhraghye. (1439: T elek i: A H u
nyadiak kora, Bécsi áll. lvt.) Poss. Podhrady. (1470 : Dl. 983., N yitrai 
káptalan . N. 787.) Poss. W arallya. (1475 : Dl. 983., 25,241., N yitrai 
káptalan. N. 378.) Poss. Podhradye. (1484 : Dl. 18,867.) Poss. Varalia. 
(1498 : Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. I. 319., 324.) —  Oroszlánkő 
tartozéka. —  Oroszláhkő váralj a, V rsatké Podradie, Illavától ény.-ra.

Podrágy. d) Poss. Podhradye. (1481 : N yitrai kp t. N. 666., Mo- 
tesiczky-lvt.) Poss. Pothrage. (1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. L. N. 1., 6.) 
Poss. Podrage. (1506 : Garam szentbenedeki kv t. Prot. A. f. 36., 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., 1525 : Garam szentbenedeki kv t. P rot.
B. N. 83., F. 32. N. 38., 1526 : Szepesi kp t. Prot. II. f. 44.) —  Ugróc 
vár állandó tartozéka. -— Ugrócpodrágy (Zayváralja, Uhrovské 
Podradie) Bántól ék.-re, a ny itra i határnál.

Podrágy. e) Poss. Podhradye. (1458 : Dl. 15,221., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 32.) Poss. Podhradie. (1458 : Dl. 21,222., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 34., 36.) Poss. W aralya. (1471 : Dl. 17,174., Podm a
niczky-oklvt. I. 96.) —- A besztercei vár állandó tartozéka  volt.— 
V ágpodrágy (V ágváralja, Povázké Podhradie) Vágbesztercétől é.-ra.

Podmanin. Podm anyn. (Családnévben, 1351 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 4., 1414 : U. o. I. 12— 13.) Podm aninch. (Családnévben, 1418 : U. o. 
I. 14.) Podm anyn. (1420 : Dl. 10,757.) Polm an. (Családnévben, 1428 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 16., 18.) Podm any. (Családnévben, 1440 : 
U. o. I. 25., 1460 : U. o. I. 37.) Podm anyn. (1460 : U. o. I. 39., 1462 : 
N yitrai kp t. N. 139., 528., 1465 : Podm gíúczky-oklvt. I. 50., 51., 
1466 : U. o. I. 53., 60., 61., 63., 64., 1467 : U. o. I. 79., 1469 : U. o.
I. 82., 83.) Podm ano. (1470 : U. o. I. 89.) Podmanow. (Családnévben, 
1470 : U. o. I. 90., 92.) Poss. Podm anyne. (1471 : U. o. I. 96.) Poss. 
Podm any. (1498 : U. o. 320., 324., a többi alakváltozásokat 1. Pod
m aniczky-oklvt.) —  H atárában  1498-ban a Manyn erdőt említik, 
mely u tán  vette  az aljában elterülő helység a nevét. — A vágbesz- 
tercei vár állandó tartozéka volt. — Ma Podm anin, Vágbeszterce 
m ellett, tőle dk.-re.

Podszkal. Poss. Egedhazasnadasd. (1330 : Anjoukori-okmt..
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II. ,">00. Dl. 2(524., 25,086.) Poss. Eghazasnadasd. (1330 : Fejér : CD.
V III. 3. 451.) Plebanus de Nadas. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 
199.) Poss. nostra regalis Nadasd. (Terstyánszky-lvt. 1409.) Felsew- 
nadasd. (1392: U. o.) Poss. Felseunadasd. (1409: U .o.) Poss. Podzkale. 
(1467: Dl. 16,566.) Poss. Poczkale. (1473 : Dl. 15,773., 17,368.,
17.418., Podm aniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Podzkalye. (1496 : Dl.
20,315.) Poss. Poczkaly. (1519 : Dl. 23,195.) — A Kerneczi- és Nagy- 
falusi-családok kapják  1392-ben adom ányba, m int K asza vár ta r 
tozékát, de még ebben az évben eladják a Leszkóczy-családnak, 
amelynek révén Kasza vár tartozéka lesz. —  1332 és 1392-ben emlí
te t t  egyháza Szent M árton tiszteletére volt szentelve. — 1519-ben 
Zwbak György és Jakab  itten i jobbágyok tanúkén t szerepelnek. —• 
Podskal (Egyházasnádasd, Podskalie) Vágbesztercétől dk.-re.

Podvózs. a) Pouasa. (Családnévben, 1378 : Dl. 6495., 6496.) 
Powasen. (Családnévben, 1380 : Dl. 6690.) Podwazie. (Családnévben, 
1405 : Szulyovszky-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 9.) Poss. Podwasa. 
(1408: Dl. 9369., 9416.) Poss. Felsewpodwase. (1458 : Dl. 15,221.,
15.222., Podm aniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Alsopodwasy. 
Feleupodwasy. (1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt: I. 96.) Poss. 
Alsopodwasa. (1496 : Dl. 20,413., Podm aniczky-oklvt. I. 275.) —- 
Beszterce vár tartozéka, Alsópodvázson az Ardóháti-család is b írt. — 
Alsópodvázs Vágbesztercétől ény.-ra Ugyics m ellett fekszik, míg 
Felsőpodvázsnak a Besztercétől é.-ra fekvő Podvázs (Vágalja, Pod- 
vazie) felel meg.

Podvázs. b) Podwase. (1473 : Dl. 17,418., 17,368., 15,773., Pod
m aniczky-oklvt. I. 110., 1496 : Dl. 20,315.) — Az illavai vár ta r to 
zéka. — Ma Podvázs, Illává m ellett, tőle é.-ra.

l’oluzsje. Poss. Polwsy. (1483 : Dl. 18,846., N yitrai kp t. N. 9.) 
Poss. Poluwsy. (1508 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 5., Pod- 
manic.zky-oklvt. I. 560.) Poss. Polwwssy. (1508 : E sterházy hitb . lv t. 
Rep. 28. F. A. N. 15., Podm aniczky-oklvt. 565.) Poss. Polwwsy. 
(1520 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) — A sztrecséni vár 
tartozéka. — Poluzsje (Palosnya, Poluvsie) Rajectől ék.-re.

Pominóc. Villa Pomnen. (1229 : Múz. T. a.) Poss. Pomnen. 
(1353 : Dl. 4324.) Pomlen. (Családnévben, 1363 : Dl. 5251., 1364 : 
Dl. 5251.) Pomyno. (Családnévben, 1440 : N yitrai kpt. N. 70.) Pom 
nen. (Családnévben, 1453 : Múz. T. a.) Pomenin. (Családnévben, 
1461 : N ádasdladányi lvt. I. 22.) Poss. Pomenin. (1461 : U. o. I. 24.) 
Pomnenoczk. (Családnévben, 1465 : Podm aniczky-oklvt. I. 48.)
Podmenow. (Családnévben, 1468 : N ádasdladányi lvt. I. 26.) Pomy- 
now. (Családnévben, 1470 : N yitrai kpt. N. 1.) Pominowecz. (Család
névben, 1478 : Podm aniczky-oklvt. I. 124., 132., 1481 : U. o. 148.) 
Pom yn. (Családnévben, 1500 : Garam szentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) 
Pomynow. (Családnévben, 1500 : y . o. F. 78. N. 34.) Poss. Pome- 
nowycz. (1500 : Podmaniozky-oklvt. I. 370.) Poss. Pomenyncz. 
(1500 : U. o.) Poss. Pomenowycz. (1500 : Dl. 20,983.) Podmenow.
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(Családnévben, 1501 : N yáry-lvt., Múz. T. a., 1502 : N yitrai kp t.
B. 17.) Pom ynocz. (Családnévben, 1507 : Ocskay-lvt.) Poss. Pod- 
menow. (1508 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 42., Podm aniczky-lvt. 
I. 564.) Poss. Pomenowcze. (1515 : Dl. 22,643.) —  A Pominovszky-, 
Pominóci K oján-, az Okruczky- és a Bohunici H alupa-családok b ir
toka. — H atárjelei 1229-ben : Magnus W agh folyó, W asech folyó, 
m ásik W asech folyó, Cresyna patak , Scala R adoztyna kő, Jeshniza 
pa tak , Z latina meder, M orvaország h a tá r a ; 1461-ben pedig : Tho- 
polfa, régebben Tressnianak, m ost Bohoniczkypothaknak nevezett 
pa tak , Kesyna folyó, Z latina meder, M orvaország határa , Hlwczisad 
gyümölcsös, Kopanicze papfölde, Thorwkowsad bokor, Vazegh in 
W ag. —  Ma puszta  Illavától ény.-ra Bolessó és Pruszka között.

Poruba. Villa Poruba. (1355 : Múz. T. a.) Poss. Kisporoba, 
Nagporoba. (1397 : Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. utraque Poruba. 
(1464: Dl. 16,035.) Poss. Felseparuba. Alsoparuba. (1467: Dl. 16,566.) 
Poss. Kysporwba. Naghporwba. (1473 : D.l. 15,773., 14,368., 17,418., 
Podm aniczky-oklvt. I. 110.) Poruba. (Családnévben, 1487 : N yitrai 
kp t. Prot. extraser. I. 15.) Kysporwbka. (Családnévben, 1487 : U. o. 
K. 99.) K ysporoba K ysporubka. (Családnévben, 1488 : U. o. N. 458.) 
Porwba. (Családnévben, 1493 : Dl. 19,969.) Poruba. (Családnévben,
1493 : N yitrai kp t. N. 377.) Poss. Naghporwba. Kysporwba. (1496 : 
Dl. 20,315.) Poss. m agna Porwba. (1518 : Dl. 23,033.) Poruba (Család
névben, 1505: N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 33.) —  K asza v ár ta r 
tozéka. — 1518-ban M átyás bíró, Tesky János és M árton nagyporubai 
jobbágyokat említik. —  Alsó- és Felsőporuba (Bérces és Felsőtölgyes, 
Dolnia, H ornia Poruba) Illavától dny.-ra.

Porubka. Poruba. (Családnévben, 1361 : Dl. 5040., Esterházy- 
hitbizom ányi lv t. Rep. 28. F. C. N. 167., 168., 172 et NB., hibásan 
Ponika!, 1417 : U. o., Fejér : CD. X. 8. 589.) Poss. seu villa Polupka. 
(1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. 
Porwbka. (1508 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 559., 565.) Porwba. (Családnévben, 1496 : Dl.
20,315.) Poss. Porwbka. (1496 : Dl. 23,372., E sterházy-hitb . lv t. Rep.
28. F. A. N. 15.) Poss. Porwba. (1523 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 79., 
1525 : G aram szentbenedeki kv t. F. 4. N. 18—-19.) — Sztrecsén vár 
tartozéka, de b írt a Praznóczy-család is és később vétel címen az 
Egresdy. — 1525-ben a Praznóczy-családnak W yzak András, Zlosyar 
László, M arzak Máté, Blaho Balázs, . . . s e l  Máté és Dwbcz Máté 
itten i jobbágyait említik. — Porubka (T úrirtovány, Porubka) Zsol
nától d(k).-re.

Povina. Poss. Poryna. (1438 : Szunyogh-lvt. más.) Poss. Povina. 
(1438: U. o.) Poss. Powrina. (1438: F e jé r: CD. XI. 170.) Poss. 
Powina. (1438 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Slo- 
vina. (!) (1504 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et D. más.) Poss. Pewyne. 
(1507 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et. F.) Poss. Powyne. (1507 : Ba- 
lassa-lv.t.) Poss. Povina. (1507 : Szunyogh-lvt. más.) Poss. Powina.
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(1508 : Balassa-lvt.) —  Budetin állandó tartozéka. —■ 1439- évi 
ha tárje le it 1. Budetinnál, — Povina (Gerebes, Povina) K iszucaúj- 
helytől k(é).-re.

Pravota. Villa Provta. (1232 : HO. VI. 21.) Terra Protha. (1323 : 
Ov L. Post adv. F. 26. N. 27.) Plebanus de Prota. (1332— 1337 : Mon. 
V at. Ser. II. 200.) Poss. P rauota. (1370 : Dl. 5818.) Poss. P ro tha. 
(1418 : Múz. középkori m ásolatok.) Poss. P rota; (1419 : U. o.) P ra -  
woticz. (Családnévben, '1444 : Brogyáni-lvt.) Poss. P ro tha. (1474: 
Dl. 17,625.) Iudex de Prawoticz. (1501 : Podm aniczky-oklvt. I. 379.> 
Poss. P rotha. (1504: Múz. középkori másolatok.) Poss. Protha. 
(1505 : Múz. T. a., Podm aniczky-oklvt. I. 464.) Poss. Pravoczicza. 
(1506 : Múz. középkori m ásolatok.) Poss. P rotha. (1510 : Podm a
niczky-oklvt. I. 593.) Poss. P ranatha. (1519 : Múz. T. a.) — Az 
Á rpád-korban Miklós fiai b írták , 1370-ben a Demjéndi-család k a p ta  
adom ányba és b írta  az egész középkoron át. A XVI. század elején a  
Podm aniczky-család is szerzett i t t  birtokrészeket. — P ravo ta  (Peres,. 
Pravotice) B ántól dk.-re.

Praznó. Praznoucz. (Családnévben, 1414 : Dl. 8442., Podm a
niczky-oklvt. I. 13.) Preznoch. (Családnévben, 1418 : Brogyáni-lvt.^ 
1422 : U. o.) Praznolcz. (Családnévben, 1426 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 106., 1429 : U. o. N. 62.) Preznow. (Családnévben, 1431 : Dl. 
12,388.) Preznovecz. (1438 : Szunyogh-lvt. más.-) Preznoucz. (Család
névben, 1439 : Simonyi-lvt. 163. sz.) Poss. seu villa Praznow. (1439 : 
T e le k i: A H unyadiak kora. X . 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Preznew. 
(1458 : Dl. 15,221., Podm aniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Preznow. (1458 :: 
Dl. 21,222., Podm aniczky-oklvt. I. 34., 36., 1464 : Dl. 16,060., 1469 : 
Dl. 16,799., Podm aniczky-oklvt. I. 81., 1471 : Dl. 17,174., Podm a
niczky-oklvt. I. 96.) Praznowcz. (Családnévben, 1474 : Garam szent
benedeki kv t. F. 54. N. 28.) Poss. Preczno. (1495 : Dl. 20,341., 20,339.,. 
Podm aniczky-oklvt. I. 263.) Poss. Prezno. (1495 : Dl. 20,338., Pod
m aniczky-oklvt. I. 265.) Prazno. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315.) 
Preznow. (Családnévben, 1496 : U. o.) Prezno. (Családnévben, 1498 : 
Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. I. 320.) Preznow. (14'98 : Dl. 20,706., 
Podm aniczky-oklvt. I. 326., 1503 : Teleki-család zabláti Ívta., 1504 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 420.) Praznow. (Családnévben, 1504 : DL 
21,272'., Podm aniczky-oklvt. I. 417.) Preznow. (Családnévben, 1507 ; 
Dl. 21,655., Podm aniczky-oklvt. I. 513., 1508 : Dl. 21,792., Podm a:  
niczky-oklvt. I. 543.) Prezno. (Családnévben, 1508 : Esterházy h itb . 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., Podm aniczky-oklvt. I. 566.) Praznocz. 
(Családnévben, 1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 10.) Poss. Praznow. (1519: 
U. o. Prot. vet. f. 45.) Prezno. (Családnévben, 1520: Esterházy h itb . 
levéltár. Bep. 28. F. A. N. 15.) Praznow. (Családnévben, 1523 : Turóci 
konvent. P rot. vet. f. 79.) Praznocz. (Családnévben, 1525 : Garam 
szentbenedeki kvt. 1-’. 4. N. 18— 19.) — Beszterce vár tartozéka, de 
b ír a Praznóczy-család is. Soltészsága a Praznóczy-, Praznóci Kozics-, 
H lubokei- és Precsénvi-családok, továbbá nemtelen lieszkóci jobbá-
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gyök birtokában volt. — Praznóc (Paraznó, Praznov) Vágbesztercé- 
től k(d).-re.

Precsény. Terra Prichen. (1385 : Dl. 7178.) Poss. Prechyn. (1469 : 
Dl. 16,847., Podm aniczky-oklvt. I. 87., 1471 : U. o. 96.) Preczin. 
(Családnévben, 1485 : Dl. 19,049., 1486 : Podm aniczky-oklvt. 1 .188.) 
Poss. Preczin. (1495 : Dl. 20,341., 20,339., 20,342., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 260.) Poss. Preczyn. (1495 : Dl. 20,338., 20,340., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 262., 264—265.) Prechyn. (Családnévben, 1496: 
Dl. 20,315., Podm aniczky-oklvt. I. 320.) Predchyn. (Családnévben,
1496 : Podm aniczky-oklvt. I. 285., 289.) Poss. Preczyn. (1498 : U. o. 
325.) Poss. Predczyn. (1498 : Dl. 20,706.) Poss. Prechyn. (1498 : Dl.
20,687., 20,688., 1500: Dl. 20,972., Podm aniczky-oklvt. I. 356.) 
Prechen. (Családnévben, 1500 : U. o. 359.) Prechyn. (Családnévben,
1503 : Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt. I. 397.) Prychyn. (Család
névben, 1503 : Teleki-család zabláti Ívta.) Preczyn. (Családnévben,
1504 : Dl. 21,272., Podm aniczky-oklvt. I. 417.) Prechyn. (Családnév
ben, 1504 : Podm aniczky-oklvt. I. 409., 412., 419.) Preczyn. (Család
névben, 1507 : Dl. 21,655., Podm aniczky-oklvt. I. 513.) Poss. Prechyn. 
(1508 : Dl. 21,838., Podm aniczky-oklvt. I. 545—547.) Preczin. 
(Családnévben, 1508 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., 
Podm aniczky-oklvt. I. 566.) Prechyn. (Családnévben, 1509 : N yitrai 
káptalan . P rot. extraser. I. 45.) Preczin. (Családnévben, 1520 : E ster
házy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) Preczyn. (Családnévben, 1525 : 
Dl. 24,068.) —  A M anahalmai-, Precsényi- és Podm aniczky-családok 
birtoka, a besztercei vár ta rtozékát is alkotta . — Precsény (Soltész- 
perecsény, Precin) Vágbesztercétől dk.-re.

Preesénylehota 1. Lehotka.
Predvratha. Poss. K ewkapu. (1397 : Dl. 8424., 8425., 9140.) 

Poss. P redw ratha. (1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky- 
oklevéltár. 1 .110.) — Kasza vár ta r to z é k a .— E ltű n t b irtok, emlékét 
ta lán  a Facskótól délre fekvő P redv ra te  nevű határje l őrzi.

Prejja. Poss. Peryche. (1379 : N ádasdladányi lv t. I. 8.) Villa 
P re jtha . (1379 : Múz. középkori m ásolatok.) Villa Peryche. (1390: 
Nádasdladányi lv t. I. 11.) Villa P roy tha. (1409 : U. o. I. 13.) Poss. 
seu villa P re ritta . (1439 : T e lek i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi 
áll.* lv t.) Villa Przetica. (1447 : Tört. Tár. 1896. 517.) Jobbagiones 
regie m aiestatis de P reritha. (1461 : N ádasdladányi lv t. I. 23.) Poss. 
P rerita . (1470 : U. o. I. 28.) Poss. P rery tha . (1470 : U. o. I. 30., 1472 : 
U. o. I. 32., 1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418;, Podm aniczky-oklvt. 
I. 110., 1496: Dl. 20,315.) Poss. P rerita . (1504: E sterházy-hitb . lvt. 
Rep. 28. F. A. N. 87 et. D.) Trencsén, m ajd 1447-ben Kasza, 1470- 
től pedig Illává tartozéka. Egy gyanús h itelű  oklevél szerint 1504-ben 
b írt még ezeken kívül a H atnai- és Szunyogh-család Is. — Peréte, 
P rejta , IUava közelében, tőle dny.-ra.

Prestovnlk. Poss. Prestow nyk. (1389 : M ednvánszky-lvt. 1391.) —
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Az ugróci vár tartozéka. — E ltű n t b irtok, Brezolup m ellett sorol
ják  fel.

Prezalup 1. Brezolup.
Preznőe 1. Praznóc.
Prilesz. Preles. (Családnévben, 1438 : Dl. 13,241.) Prilez. (Család

névben, 1453 : Múz. T. a.) Prielessye. (Családnévben, 1476 : Dl. 
17,782.) Poss. Pryeleze. (1484 : N yitra i kp t. N. 31.) Prielozi. (Család
névben, 1485 : Dl. 19,049., Podm aniczky-oklvt. I. 188.) Prieleze. 
(Családnévben, 1486 : Sim onyi-lvt. 226. sz.) Prylysky. (Család
névben, 1492 : Dl. 19,905., Podm aniczky-oklvt. I. 233.) Przilesky. 
{Családnévben, 1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 239.) Prilez. (Család
névben, 1492: Dl. 19,880., Podm aniczky-oklvt. I. 225.) Prziles. 
(Családnévben, 1495 : Múz. T. a.) Pryles. (1496 : Dl. 20,315.) Zprylez. 
(Családnévben, 1497 : Garam szentbenedeki kv t. F. 16. N. 20.) Preles. 
(Családnévben, 1498 : Sim onyi-lvt. 231. sz.) Przieles. (Családnévben,
1499 : Dl. 20,886., Podm aniczky-oklvt. I. 340.) Prelycze. (Családnév
ben, 1500 : Dl. 20,972.) Prelowsky. (Családnévben, 1500 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 361.) Prielesky. (Családnévben, 1504 : U. o. 409.) Prylez. 
{Családnévben, 1505 : Múz. T. a.) Przyeles. (Családnévben, 1507 : 
Dl. 21,655., Podm aniczky-oklvt. I. 513.) Preleze. (Családnévben,
1508 : Dl. 21,823., Podm aniczky-oklvt. I. 539.) Prielez. (Családnévben,
1508 : Dl. 21,845., Podm aniczky-oklvt. I. 554.) Prylez. (Családnévben,
1509 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 3.) Pryelesye. (1509 : Múz. T. a.) 
Przilesi. (Családnévben, 1510 : N yitrai kp t. L itt. i. N. 3.) Prieles. 
(Családnévben, 1510 : Podm aniczky-oklvt. I. 579.) Prylez. (Család
névben, 1513 : Dl. 22,371., N y itra i-kp t. N. 218.) Prylecz. (Családi 
névben, 1515 : Akadém ia k ézira ttára .) Pryelese. (Családnévben,
1519 : N yitrai kp t. N. 613.) Prylesee. (Családnévben, 1526 : Garam- 
szentbenedeki-kvt. F. 2. N. 8 0 .)— Birtokosa a Prileszky- és zálog
jogon a Norsicz-család. — Prilesz, Illavától dny.-ra.

Proszna. Poss. Prozna. (1321 : Dl. 2047., A njoukori-oklvt.
I. 622.) Prozne. (Családnévben, 1405 : Szulyovszky-lvt.) Poss.
Prosna. (1421 : Múz. T. a.) Poss. Prozna. (1466 : Dl. 16,310., Podm a
niczky-oklvt. I. 56.) Poss. Prosna. (1466 : Dl. 16,403., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 61.) Poss. Prozna. (1498 : Dl. 22,530., Podm aniczky - 
oklevéltár. I. 330., 1500 : Dl. 20,972.) Poss. Prosna. (1504: Esterházy- 
h itb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Prazno. .(1507 : U. o. 
R ep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Prozna. (1507 : Balassa-lvt.) Poss. 
Prozno. (1507 : Szunyogh-Ivt.) Poss. Prossna. (1508 : Balassa-lvt.) 
Poss. Prozna. (1511 : Dl. 22,212., 22,220., 22,059.) —  1321-ben a 
H atnai-család kapja adom ányba, később a Szlopnai-család birtoka, 
de csak prédiális joggal, m ert 1421-ben a besztercei várhoz tartozó
nak  m ondják. Majd a H atnai-család b irtokába visszakerül és ezen 
a réven B udetin  tartozékát alko tja , am ikor részese a Szunyogh-család 
is. Egyideig a Podm aniczkyaknál volt zálogban és a H atnai-család 
k ihalta  u tán  a v itás birtokjogot úgy rendezik, hogy a jogutódok,
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a  K orláíkői-, Szentmiklósi Pongrácz- és Sokorói-családok lemondanak: 
a  Podm aniczkyak javára . —  Prozna (Kölesfalu, Prosne) Vágbeszter
cétől ény.-ra.

Prusz. Via de Prus. (1208 : Dl. 54—55., HO. VII. 4.) Poss. Pruzy. 
(1389: M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Pruz. (1419 : Dl. 10,840.) 
Poss. Prwsy. (1419 : Dl. 10,840.) P ruz. (Családnévben, 1461 : DL 
15,612.) Poss. Prwz. (1465 : N yitrai kp t. N . 1068.) Prwz. (Családnév
ben, 1466 : Dl. 16,403., 1467 : Dl. 16,586.) Poss. Prwz. (1473 : Dl.
17,446., Podm aniczky-oklvt. I. 112., 1473 : Dl. 10,840., Zay-lvt. 
L itt. L. F . 1. N. 1., 1481 : Dl. 18,535., Podm aniczky-oklvt. I. 151., 
1483 : Zay-lvt. L itt. I. F . 1. N. 6.) Poss. P ruz. (1483 : U. o. L itt. L. F . 1. 
N. 1.) Poss. Prwz. (1487 : N yitrai k p t. N. 773., 1495 : Dl. 20,321., 
Podm aniczky-oklvt. I. 226.) Prwz. (Családnévben, 1496 : Zay-lvt. 
L itt. I. F. 1. N. 9.) Poss. Prwz. (1497 : Dl. 20,570., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 307., 1499 : Dl. 20,874., Podm aniczky-oklvt. I. 337.,
1500 : Dl. 20,912., Podm aniczky-oklvt. I. 342., 1501 : Dl. 21,060., 
Podm aniczky-oklvt. I. 380., 1506 : G aram szentbenedeki-kvt. P ro t. 
A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F . 1. N. 11., Podm aniczky-oklvt. I. 487., 
1525 : Garam szentbenedeki k v t. P ro t. B. f. 83., F. 32. N. 38., F . 1. 
N. 42., 1526 : Szepesi k p t. P ro t. II. f. 44.) —  Az ugróci v ár tartozéka, 
m elynek egy részét S tibor eladom ányozta és a Pruszi-, Sülyi E tele-, 
Sztoloczky-, R evistyei Hencz-, Garai Bánffy- és Telekessy-családok 
b írták . A Podm aniczkyak á lta l m egszerzett rész B án várkastély  
tartozékává vált. — Zálogcímen b ír t a Jecsy-család. — 1487-ben 
a Podm aniczky-család Morowczyk M áté nevű itte n i jobbágyát 
em lítik. —  Prusz (Poroszi, Prusy) B ántól é.-ra.

Pruszka. T erra Pruska. (1244 : Dl. 266., ÁUO. VII. 174.) P resca, 
Prusca. (1332—1337 : Mon. V at. Ser. 1.1. 200.) Poss. seu villa Prw s- 
chene. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) 
Jobagiones regie m aiestatis de Pruska. (1461 : N ádasdladányi lv t. 
I. 23.) Poss. Pruske. (1467 : Múz. T. a.) Poss. Prozka. (1468 : Dl. 
24,970.) Poss. Pruczka. (1468 : Múz. T. a.) Poss. Pruske. (1470 : 
Dl. 983., N y itra i k p t. N. 787.) Poss. P ruzka. (1472 : Dl. 17,388.) 
Poss. Pruzke. (1472: Dl. 17,287.) Poss. P ruska. (1475: Dl. 983., 
25,241.) Poss. Pruzke. (1475 : N yitrai k p t. N. 378.) Prwsske. (Család
névben, 1478 : Múz. T. a.) Poss. Prw zka. (1478 : U. o.) P ryska. 
(Családnévben, 1480 : Teleki-cs. zabláti lv t.) Poss. Prwzka. (1482 : 
Dl. 18,643.) Pruska. (Családnévben. 1483 : N yitra i kp t. P ro t. extraser. 
1. 10.) Poss. Pruzka. (1484 : Dl. 26,027.) Poss. Prw zka. (1484 : Dl. 
18,867.) Poss. Pruske. (1487 : Sim onyi-lvt. 227. sz.) Pruzka. (Család
névben, 1489 : Dl. 19,519.) Prwska. (Családnévben, 1489 : M etter
nich-—Sándor-lvt. D. X. 2. 4.) Poss. Prw zka. (1493 : Múz. 1519., Dl.
23,398.) Poss. Pruzka. (1498: Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt.
I. 318., 323.) Pruzka. (Családnévben, 1509 : Múz. T. a.) Pruzke. 
(Családnévben, 1515 : Dl. 22,645.) Prw sk. (Családnévben, 1516: 
Garam szentbenedeki kv t. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Prw ska. (Család-



TRENCSÉN VÁRMEGYE 1 7 7

névben, 1517 : U. o. P ro t. I. 14., 1519 : N yitrai kp t. F F . 2., 1^20 :: 
Dl. 983., 23,398.) — K ezdetben (a Ludány-nem beli ?) Bogomér 
comes b írja, m ajd  az oroszlánkői vár tartozéka, de csak részben, 
m ert a többi részein a Pruszkai-, Bohunici- és Bohunici H alupa-csalá- 
dok osztozkodnak. — 1484-ben az oroszlánkői várnak A paw ath 
Benedek, Zelzky Jakab , Bereczkowich Simon, Korbei János, István 
és* Gergely, Masko, .W altruba  M átyás, H om olyak Tam ás, m ajd 
Redeczky Péter, Korbei Gergely, Masko, W altruba M átyás és Hom o
lyak Tam ás itten i jobbágyait em lítik. —  1498-ban Marthyssowzke 
nevű k ú riá t említenek. — Pruszka (Poroszka, Pruské) Illavátó l 
ény.-ra.

Fruzsina. Prusina. (1272 : Dl. 794., 795., Fejér : CD. X. 3. 259.) 
Poss. Prusinna. (1330 : Dl. 2624., 25.,086.) Poss. Prusina. (1330 : 
Fejér : CD. V III. 3. 451., Dl. 25,085., 1364 : Dl. 5329., Fejér : CD.
IX . 6. 128.) Poss. Pruzina. (1364 : Dl. 4449.) Prwsin. (1391 : Chalou- 
peczky : K niha Zilinská. 86.) Poss. P rusina, Prusyna. (1409 : Ters- 
tyánszky-lv t.) Poss. Prwsina. (1462 : Dl. 15,772.) Poss. Prw syna. 
(1467 : Dl. 16,566., 1473 : Dl. 17,418.) Poss. Prwsina. (1473 : Dl.
15,773., 17,368., Podm aniczky-oklvt. I. 109— 110.) Poss. Prwsyna. 
(1496 : Dl. 20,315.) Poss. Prusina. (1518 : Dl. 23,0.33.) — Kasza vár 
ta rtozékát alko tta, 1409-ben a Leszkóci-családot vétel címén bevezetik, 
de révükön ism ét a vár tartozéka le tt. — Vámhely. —• 1518-ban 
Malasse János, László bíró, Drosd Miklós, Demyen János, Cheresnyk 
Jakab , Theren Miklós és Benedek itten i jobbágyokat említik. — 
Pruzsina (Barossháza, Pruzina) Illavától k(é).-re.

Pusztaneporáe 1. Neporác.
Püspöki, a) Poss. Pispeky. (1322 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) 

Plebanus de Pyspeki. (1332—1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. 
^Pispeky. (1380 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27., 1423 : U. o., 1391 : 
Múz. T. a.) Poss. Pyspeky. (1411 : U. o.) Pyspeky. (Családnévben,
1466 : Dl. 16,426., Podm aniczky-oklvt. I. 65.) Poss. Pispeky. (1472 : 
M otesiczky-lvt.) Iudex de Pyspeky. (1496 : Zay-lvt. L itt. I. F . 1. 
N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. ^71.) Poss. Pyspeky. (1498 : N yitrai 
! áptalan. C. 844.) Iudex de Pysspeky. (1499: Dl. 20,876., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 339.) Poss. Pisspeky iux ta  Baanocz. (1501 : Dl. 21,050., 
Podm aniczky-oklvt. I. 378.) Pyspeky. (Családnévben, 1508 : N yitrai 
káptalan . Prot. extraser. I. 46.) Poss. Pispeky. (1525 : U. o. N: 843.) -—• 
Első birtokosa Ádám fia Smaragd, aki 1322-ben a ny itra i egyháznak 
adja, mely bírja az egész középkoron át. 1472-ben Kinizsi Pál itten i 
jobbágyait em lítik, de Kinizsi birtokjoga ismeretlen, valószínűleg 
széküresedés idején b írta  a falut. — Egyháza (1322) Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére volt szentelve, plébánosát, P é te rt, a  pápai 
tizedjegyzékek említik. —  1496-ban János bíró, Pothalcz Benedek, 
és Janek  János, 1498-ban Hawliczk Pál és Polholc Benedek, 1517- 
ben ism ét Pothalck Benedek és Janek  János, 1525-ben pedig Tkacz 
Péter és Hom olya György itten i jobbágyokat említik. — H atár-

F ekete  N agy A ntal : T rencsén várm egye történelm i föld rajza. 12
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jelei 1323-ban : Bebre folyó, K w bulkapataka (K ubullepataka), Gun- 
guspataka, Scyl fa. — Püspöki (Igazpüspöki, Biskupice) Bántól 
d.-re.

Püspöki, b) Predium  ante castrum  de Trincin. (1208: HO. 
VII. 5. Dl. 54—55.) Plebanus de Pisspek. (1410 : Dl. 26,094.) Poss. 
Pyspeky. (1491 : N yitrai káp t. N. 544.) Poss. Pyspekfalwa. (1497: 
Garam szentbenedeki k v t. F. 61. N. 8.) — Birtokosa a ny itra i püspök.
1410-ben plébánosát M ihályt em lítik. —■ 1497-ben Balázs nevű prédiá- 
lisa ism eretes. —  Püspöki (Trencsénpüspöki, Tren^ianske Biskupice) 
Trencséntől d.-re.

Quassow 1. Kvassó.
Rabó 1. Hrabove.
Radisa. Villa Radsciz. (1113 : Fejérpataky  : K álm án király ok

levelei. 59.) Poss. R adys. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., ÁUO.
XII. 555., rosszul 1294. év a la tt.)  Poss. Radych. (1389 : M ednyánszky- 
levéltár. 1391.) Poss. R adysna. (1481 : N yitra i kp t. N. 666.) Poss. 
Radys. (1481 : M otesiczky-lvt., 1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. J . N. 1. 6.) 
Poss. R adycz. (1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 181.) Poss. Radys. 
(1506 : G aram szentbenedeki k v t. P rot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 1., Podm aniczky-oklvt. I. 487., 1525 : G aram szentbenedeki kvt. 
F. 32. N. 38., P rot. B. f. 83., 1526 : Szepesi kp t. Prot. II. f. 44.) — 
Birtokosa a zobori apátság , m ajd az ugróci v ár állandó tartozéka. — 
1485-ben Serw itur Jakab , Tam ás és János, Simonowycz Benedek, 
K ottussye M átyás és Laczko László itten i jobbágyokat em lítik. — 
B adisa (Radosa, Radisa) B ántól ék.-re.

Radna. 1. Hradna néven.
Radola. Plebanus de Radola. (1332—1337 : Mon. V at. Ser. I. I. 

199) Poss. R adote. (1438 : Szunyogh-lvt. m ás.) Poss. Radnole. 
(1438: F e jé r: CD. XI. 170) Poss. Radole. (1439: E sterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 94. F. 1. N. 1.) Poss. Radolie. (U. o. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et D.) Poss. R adula. (1507 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., 
Balassa-lvt.) Poss. Radolia. (1508 : Balassa-lvt.) Budetin  állandó 
tartozéka. — A pápai tizedjegyzékek Péter nevű plébánosát em lítik .— 
H atárje le it 1. B udetinnál 1439-ben. — Ma R adola K iszucaújhelytől 
dk.-re.

Radotina. Via ad R adotina. (1272 : 794., 795., Fejér : CD. X. 3. 
259.) — A kialakulóban lévő Kasza váruradalom  területén feküdt, 
Pruzsina közelében.

Rakolup. R akulup. (Családnévben, 1262 : H éderváry-oklvt.
I. 3.) R akalap. (Családnévben, 1340 : Anjoukori-okm t. IV. 26.) 
Rakalup. (Családnévben, 1341 : A kadém ia k ézira ttára , Bossányi-lvt.) 
Poss. Rakolup. (1345 : R akovszky-kvtár., 1396 : N yáry-lv t.) Poss. 
R akalath . (1398 : R akovszky-kvtár.) Poss. Rakolaap. (1404 : U. o.) 
Poss. R akalaph. (1-105 : Múz. T. a.) Poss. Rakolop. (1405 : Rakovszky- 
könyvtár.) Poss. R akalup. (1422 : U. o., 1434 : Múz. T. a.) R akalup. 
(Családnévben, 1434: N yáry-lvt. 1437.) Poss. R akalup. (1435:
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Múz. T. a.) R akalup. (Családnévben, 1437 : N yáry-lvt.) Poss. Rako- 
lop. (1476 : Múz. T. a.) Poss. Rokolwp. (1476 : N yitrai kp t. N. 6.) 
R aculub. (Családnévben, 1476 : U. o.) Poss. Rakolwp. (1479 : Dl. 
18,248.) Poss. Rakolup. (1481 : Múz. T. a.) Poss. Rakolop. (1481 : 
N yitrai kp t. N. 256.) Poss. R akolup. (1482 : Múz. T. a.) Rakolwb. 
(Családnévben, 1500: Garam szentbenedeki kv t. F. 91. N. 13.) 
R akolup. (Családnévben, 1500 : U. o. F. 78. N. 34.) Rakolwp. (Család
névben, 1500 : U. o. F. 128. N. 22.) Poss. Hrakwlwpa. (1501 : Nyáry- 
levéltár.) Poss. Rokolwpy. (1501 : U. o.) Poss. H rakolupi. (1501 : 
A kadém ia kézira ttára .) Poss. Rakolwpy. (1501 : Múz. T. a.) Poss.
Rakolwp. (1501 : U. o.) Poss. R akolup. (1505 : N yitrai kp t. Prot.
extraser. I. 24., Múz. T. a.) Rakewlop. (Családnévben, 1507 : Ocskay- 
levéltár.) Rakolwb. (Családnévben, 1520 : N yitrai kp t. P ro t. II. f. 10., 
Lev. Közi. 1937 : 234.) Poss. Rakolwp. (1522 : Múz. T. a.) Poss.
Rakolwb. (1522 : Lev. Közi. 1937. 238.) — Birtokosai a Rakolupi-,
Rakolupi Gebes-, Hodászi-, Bélái-, Kálnici-, Guthi Országh-, Lívinai-, 
H alácsi- és Somszegi-családok. — H atárában  1481-ben a Kyswag 
ío lyót em lítik. -  R akolup (Vágrákó, Rakol’uby) Beckótól d.-re.

Rasov. Poss. seu villa Rasov. (1439 : T e lek i: A H unyadiak 
“leora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Rassow. (1458 : Dl. 15,221., 15,222., 
Podm aniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Rassowa. (1471 : Dl. 17,174., 
Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Rassow. (1488 : Dl. 19,430., 1492 : 
Dl. 19,841., Podm aniczky-oklvt. I. 219.) Rassow. (Családnévben.
1513 : Dl. 23,033., 23,125., 1519 : Dl. 23,125., 23,138.) Rasow. (Család
névben, 1519 : Dl. 23,146.) Rassow. (Családnévben, 1524 : Turóci 
konvent. P ro t. vet. 86.) —  A besztercei v ár tartozéka, de ezenkívül 
b írnak  még a Csernyánszky- és B riganth-családok is, valószínűleg 
csak prédiális joggal. — H atárje le i 1492-ben : Nyion föld, Wag 
folyó és R eth  pratum . — Ma M arsófalvával képez egyesített községet.

Ravaszd. Poss. K ys R auazd. (1398 : R akovszky-kvtár.) Poss. 
Kyss R auzad 1396 : N yáry-lv t.) Poss. K ysrauazd alio nomine Criuoz- 
ugye. (1405 : Múz. T. a.) Poss. Rawazd. (1434 : U. o., 1435 : U. o.) 
Poss. Krywozwd. (1477 : Dl. 17,902., 17,904.) Poss. Kriwazwd. 
<1479 : Dl. 18,150.) Poss. Kryw ozuth. (1498 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. 
N. 1.) —  B irtokosai a Kocsóczy-, Bélái-, R akolupi-családok 1435-ig, 
későbbi adata inkban  csak m in t Bolondóc v ár ta rtozéka  fordul elő. — 
Krivoszugy néven m a Bodokával egyesített község, Trencséntől d.-re.

Razvád 1. Rozvágy.
Rlbári. Villa Ribnic. (1208 : Dl. 54—55., HO. VII. 4.) Poss. seu 

villa R ybary . (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. 
levéltár.) Poss. R ybar. (1483 : N y itra i kp t. P ro t. extraser. I. 8.) 
Poss. R ybare. (1492 : Múz. T. a.) Poss. R ybar. (1493 : Dl. 19,969.,
1509 : Szepesi kp t. P ro t. A. f. 70.) — Trencsén v ár ta rtozékát a lko tta , 
de b írtak  még az Ürményi- és Nozdrogóci-családok is, mely utóbbi 
e ltiltja  a felkéréstől a M ittai Rozson- és H oly-családokat. —‘ R ibári 
(H alászlak) Trencsén m ellett, tőle ny.-ra a Vág jobbpartján .

12*
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Bibién. Terra Riblyen. (1323 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.> 
Ryplan. Riblan. (1332—1337 : Mon. V at. Ser. I. I. 201.) R iben. 
(Családnévben, 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 56.) Iudex de Ryblyen. 
(1496 : U. o. I. 293., 1501 : U. o. I. 378.) Poss. R yblen. (1501 : Dl. 
21,050.) —- B irtokosa az esztergomi érsek. — A pápai tizedjegyzékek 
János nevű p ap já t említik. — 1496-ban Derecsen M árton ottani, 
jobbágy szerepel. — R ibény, R ybany, B ántól d.-re.

Biesó I. Hricsó.
Rlmanovic. Poss. Rymanowicz. (1408: O. L. Post adv. F . 27. 

N. 27.) Poss. Rymanowicz. (1476: Dl. 17,782.) Poss. Rymanowicze. 
(1481: Dl. 18,757.) — Birtokosai a Zaszkalei-, Prileszky-, Podm aniczky- 
és Tettauer-családok. — Rovne ha tá rában  fekszik, Biccsétől é.-ra.

Rohács. Rohach. (1193 : Balassa-lvt. m ás.) — Még a középkor 
folyamán Szulyóba olvadt e ltű n t helység.

Roszlna. Villa Rozyna prope civitatem  Zylina. (1341 : E ste r
házy-hitb . lv t. Rep. 28. F. F. N. 376.) Villa Rozyn. (1341 : W enzel: 
Stibor vajda. 162. 1.) Iudex de Rosna. (1386 : Chaloupeczky : K niha 
^ilinská. 84.) Iudex de Russyna. (1414 : Wenzel i. m. 161. 1.) Rossyna. 
(Családnévben, 1416 : U. o. 89.) Rossina. (Családnévben, 1416 : 
U. o. 94.) Plebanus de Rossina. 1420 : U. o. 94.) Poss. seu villa Rosyna. 
(1439 : T e lek i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t., 1483 : 
Dl. 18,846., N yitra i kp t. N. 9,) Poss. R azyna. (1503 : Letopis. X I. 2. 
282.) Poss. Rosyna. (1508 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. 
N. 8., 15., Podm aniczky-oklvt. I. 559., 565., 1520 : Dl. 23,372., 
Esterházy h itb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 15.) — Feltűnésekor N agy
m artom  Pál országbíró rendelkezik vele, m ajd a sztrecséni vár állandó 
tarto zék á t alkotja. — Lakói közül 1420-ban A ndrás m ester, Joclinus, 
W hrzenouicz László, Ebrehardus, András carnifex, Miko, Miclus,. 
H anko, Proczko A ndrás, Miklós itten i jobbágyokat és Mile András 
helybeli plébánost sorolják fel. —- Roszina (H arm atos, Rosina) 
Zsolnától dk.-re.

Rovne. a) Terra R oune. (1364 : Fejér : CD. IX . 6. 128., Dl. 
5329.) Poss. Rowne. (1397 : Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Rowna. 
(1409 : Terstyánszky-lvt.) Poss. Rowne. (1462 : Dl. 15,772., 1467 : 
Dl. 16,566., 1473 : Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. 
I. 110., 1496 : Dl. 20,315., 1518 : Dl. 23,033.) — Kasza állandó ta rto 
zéka, 1409-ben a Leszkóczy-család m agánbirtoka, de a  család 
réven ism ét a  vár tartozéka lesz. — 1518-ban Benedek bíró és Dryczko 
Fülöp o ttan i jobbágyokat em lítik. — Rovne (K aszaróna, Kosecké 
Rovné) Illavától k(d).-re.

Rovne. b) Poss. Rowne. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Rownye. 
(1475 : Dl. 17,775.) Pred. Rowna. (1515 : Dl. 22,694.) — Lednice 
vár tartozéka. — Rovne (Lednicróna, Lednické Rovne) Puchótól 
d.-re a Vág m entén.

Rozbeho. Poss. Rozbehow. (1510 : Turóci k v t. Prot. vet. f. 17.) — 
Birtokosai a Szunyogh- és R udinai Lucsinszky-családok. —  Ma
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-e néven ismeretlen, valószínűleg a budetini várkastély tartozékai 
területén feküdt.

Rozvágy. Terra Razovag. (1212 : Dl. 62., Fejér : CD. VII. 
1124. és Pesthy—O rtvay : Oklevelek Temes vármegye történetéhez. 
I. 1. közlésekben hibásan R axovag.) Populi de Razwag. (1245 : 
AUO. VII. 199. Dl. 1593.) Poss. seu villa Rozwacz. (1439 : T e le k i: 
A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Rozwaczky. (Családnévben, 
1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 110.) 
Razowoda. (Családnévben, 1478 : A kadém ia kézira ttára ., N yitra i kp t.
C. 216.) Rozwacz. (Családnévben, 1486: Sim onyi-lvt. 226. sz.) 
Rozw at. (Családnévben, 1486: U. o.) Rozwas. (Családnévben,
1486 : U. o.) Poss. Rozwad. (1493 : Dl. 19,969.) Rozwad. (Család
névben, 1496 : Dl. 20,315., N yitra i kp t. O. 13.) Rozwacz. (Család
névben, 1496: N yitrai kp t. F. 2.) Rozwar. (I) (Családnévben, 1497: 
G aram szentbenedeki kv t. F. 16. N. 20.) Roswad. (Családnévben,
1499 : Múz. T. a.) Rozwad. (Családnévben, 1499 : U. o., 1501 : Akadé
m ia kézira ttára .) Rozwacz. (Családnévben, 1502 : N yitrai kp t. N. B. 
17.) Rozwad. (Családnévben, 1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 532.,
534., 1519 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 81., B alassa-lvt., 1521 : Turóci 
konvent. P ro t. vet. f. 66.) Rozwaad. (Családnévben, 1522: Lev. 
Közi. 1937. 237.) Rozwad. (Családnévben, 1526 : Garamszentbenedeki 
konvent. F. 2. N. 80 .)— A Szentgyörgyi- és Bazini-grófok ősei ado
m ányba kap ták  II. András királytól, de további birtoklásukra n in
csenek adataink . Később a trencséni vár tartozékai között szerepel. 
B írt még valószínűleg a Rozvágyi-család is, noha nincsenek rá ada
taink. —  Rozvád, Rozvadze, Trencséntől dny.-ra.

Rozsonmitta 1. Mitta.
Rudina. Rugyna. (Családnévben, 1359 : Esterházy-hitb . lvt.

Rep. 28. F. C. N. 171., 1417 : U. o. Rep. 28. F. C. N. 167., 170., 172 
et NB.) R ugina. (Családnévben, 1417 : U. o. Rep. 28. F. C. N. 167., 
Dl. 24,817., Fejér : CD. X. 8. 589.) Rwdyna. (Családnévben, 1435 : 
N yáry-lv t. 1437.) R udyna. (1435 : Múz. T. a.) R udin. (Családnévben, 
1438: Dl. 13,241.) R udina. (Családnévben, 1438: F e jé r: CD. XI. 
170.) Poss. R udina. (1438 : U. o.) R udina. (Családnévben, 1483 : 
N yitra i kp t. N. 9.) Rwdina. (1475 : Nedeczky-lvt., 1477 : Dl. 17,982.) 
R udyna. (Családnévben, 1480 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 38., Podm aniczky-oklvt. I. 139., 1482 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 
28. F. C. N. 176 et NB.) Rw dyna. (Családnévben, 1498 : G aram 
szentbenedeki kv t. F. 102. N. 44.) Poss. R udina. (1504 : Esterházy- 
hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et NB.) Poss. Rwgyna. (1505: Múz. T. a.) 
Poss. m inor, m aior R udina. (1506 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. 
F . A. N. 87 et E ., Szunyogh-lvt.) Poss. R udina. (1510 : Turóci kvt. 
P ro t. vet. f. 17., 1511 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et C.) 
Poss. Felső Rwdyna. Alsó Rw dyna. (1522 : Turóci kv t. P ro t. vet. 
f. 56.) — Birtokosai a R udinai-, R udinai Csicskán- és Lucsinszky-, 
továbbá a Szunyogh-, H atnai- és M ojsfalvi-családok. A Kamicsáci
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H orváth- és Kolonics-családok adom ányt kap tak  rá , de a beiktatás- 
ellentmondások miatt nem sikerült. — Kis- és Nagyrudina (Rezső- 
falva és N agyrudas — R udinska és R udina) K isucaújhelytől ény.-ra, 
illetve dny.-ra.

Ruszkóc. Poss. Rwzk. (1329 : Anjoukori-okm t. II. 394.) Poss. 
Rwzk. (1428 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Rwzkowcz. (1473 : Dl. 17,446., 
Podm aniczky-oklvt. I. 113.) Poss. Rwzkolcz. (1495 : Dl. 20,321.f 
Podm aniczky-oklvt. I. 267.) Poss. Rwzkowecz. (1500 : G aram szent
benedeki kv t. F. 78. N. 34.) Poss. Rwskowcz. (1525 : U. o. P ro t. 
B. N. 78.) — Birtokosai a Pogány-, később pedig a Pruszi Sztoloczky-. 
Sülyi Etele-, R evistyei Hencz- és Zápolyai-családok. — Ruszkóc, 
(Bánruszkóc, Ruskovce) B ántól ény.-ra.

Sámbokrét 1. Zsámbokrét.
Sebestyéníalva. Nevét a Jeszenicei-család Sebestyén nevű 

tag játó l vette. Poss. Sebestenfalua. (1414 : Dl. 10,269.) Poss. Sebas- 
tianfalwa. (1435 : Apponyi-okmt. I. 293.) Sebesthyffalwa. (1462 : 
N yitrai kp t. N. 319., 528.) Sebesthyenfalwa. (1466 : Dl. 16,403., 
Podm aniczky-oklvt. I. 61.) Poss. Sebesczanfalwa. (1502 : Teleki
család zabláti Ívta.) Poss. Sebezthyanfalwa. (1503 : U. o.) Poss. 
Sebesthyenfalwa. (1503 : U. o., Podm aniczky-oklvt. I. 386.) Poss. 
Sebestyenfalwa. (1503 : Pozsonyi kpt. Capsa 1. F. 3. N. 14., 15.) 
Poss. Sebesthyenfalwa. (1504: Podm aniczky-oklvt. I. 411.,
Szulyovszky-lvt., Pozsonyi kpt. Capsa, 1. F. 3. N. 16— 17., 1506 : 
U. o. Capsa. 1. F. 3. N. 18., 1510 : Podm aniczky-oklvt. I. 583., 
Pozsonyi kp t. Capsa 1. F. 3. N. 21., 1520 : U. o. Capsa 1. F. 3. N. 22.)
— Birtokosai a Jeszenicei- és az abból kiágazott Sebestyénfalvi-, 
továbbá az Apay-, Apai Darvas-, Nagyudicsi-, N ádasdy- és Pod- 
maniczky-családok. — Sebestyéníalva, Sebestanová, Vágbesztér- 
cétől é -ra, a Vág jobbpartján .

Sebnik 1. Stijavnik.
Sipkó. Poss. Zybkow. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) Poss. 

Sypko. (1481 : N yitrai kpt. N. 666., M otesiczky-lvt.) Poss. Sypthko. 
(1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Sipthko. (1483 : U. o.
Litt. L. F. 1. N. 1.) Sykkew. (1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 181.)
Poss. Sypko. (1506 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay- 
lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Sipko. 
(1525 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Sypko.
(1525 : U. o. F. 22. N. 38., 1526 : Szepesi kpt. P ro t II. f. 44.) —
Ugróc vár állandó tartozéka. — 1485-ben M ykhalchowycz Tamás, 
N etreba A ntal, Zagych István, Kolar Gergely, Lwkay Lukács és 
Maczka Jakab  itteni jobbágyokat említik. Sipkó (Báncsipkés, 
sipkov) Bántól távolabb é.-ra.

Sedernye 1. Szvedernik.
Skribazovics. Pred. parva  Skribazovicz. (1502 : R udnay-lv t.) — 

Birtokosai a Kocsóczy- és Velcsiczky-családok. — Birtokos csalá- 
dait tekintve, Trencsén déli részén, *a Vág mellékén feküdhetett.

(
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Sonkó. Poss. Sonko. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. N. 1., ÁUO. 
XII. 555.) — Ugróc vár tartozéka. — E ltűn t b irtok, talán  azonos 
Sipkóval.

Spapradna 1. Papradna.
Stepánburbája 1. Kúpomba 
Stipnic 1. Isztebnik.
Stremareka. Poss. Strem areka. (1397 : Dl. 8224., 8225., 9440.) —  

Kasza vár tartozéka. -— E néven többé nem szerepel. A m int a ta r 
tozékok felsorolási rendje m u ta tja , M ojtin körül feküdt.

Styavnik. Poss. seu villa Sczewnyk. (1439 : T e lek i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Chewnyk. (1458 : Dl. 25,221.,
15.222., Podm aniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Schewnyk. (1371 :
Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Schawnyk. (1498 :
Dl. 20,706., Podm aniczky-oklvt. I. 326.) Sebnyk. (Családnévben,
1507 : Dl. 21,655., Podm aniczky-oklvt. I. 513.) — A besztercei vár 
tartozéka, örökös soltészsággal. — Stvávnik (Trencsénselmec, 
S t’avnik) Biccsétől ny.-ra.

Suja. Poss. Chya. (1393 : Di. 7908.) Poss. Xogcliywe. (1393 :
Dl. 7848.) Poss. Nogchye. (1395 : Dl. 8078.) Poss. Schwgye. (1474 :
Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Ssuge. 
(1488 : Dl. 19,421.) Poss. Swya. (1496 : Dl. 20,315.) - A rajeci vár 
tartozéka, m ajd attó l elszakítva, Lietavához csatolja a király. — 
Suja, Suja, Rajectől d.-re.

Szádecsne. Terra Saddexna. (1339 : Dl. 10,917.) Villa Sadasna. 
(1351: Balassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 6.) Zadechne. (1479: 
Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt. I. 134.) Sadechne. (Családnévben, 
1481 : Dl. 18,454., Podm aniczky-oklvt. I. 153.) Sadéczne. (Család
névben, 1485 : Dl. 19,049., Podm aniczky-oklvt. I. 187.) Zadochne. 
(Családnévben 1492 : Dl. 19,923., Podm aniczky-oklvt. I. 241.). 
Sadeczna. (1495 : Dl. 20,272.) Zadeczna. (Családnévben, 1510 : 
Dl. 21,993., Podm aniczky-oklvt. I. 579.) Sadoczna. (1512 : Turóci 
kvt. P rot. vet. f. 20.) Zadeczna. (Családnévben, 1517 : Dl. 23,004., 
1525 : Dl. 24,068.) 1339-ben a besztercei vár tartozéka, későbbi
birtoklására nincsenek adataink, valószínű azonban, hogy azok a 
családok, mint a Szadeczky, ftardos és Mannos, melyek innen 
nevezték m agukat, bírták  a falut. — Szádecsne, Sádeőné, Vág- 
besztercétől dny.-ra.

SzamArd 1. Zamárd.
Szebedrás. Poss. Zebedrwse. (1462 : Dl. 15,772.) Poss. Sebedraz.. 

(1467: Dl. 16,566.) Poss. Zebedrws. (1473: Dl. 15,773., 17,368.,
17.418., Podm aniczky-oklvt. 1. 110.) Pred. Zebedrws. (1496 : Dl.
20,315.) Kasza vár tartozéka. A tartozékok felsorolási rendje 
szerint Mojtin környékén, a nyitrai h a tá r  m entén feküdt.

Szedlicsna. Sedlisna. (Családnévben, 1403 : Dl. 8880.) Zedlysna. 
(Családnévben, 1429 : Múz. T. a.) Poss. Zedlychna. (1496 : N yitrai 
kpt. N. 764.) Sednycha. (Családnévben, 1496: U. o.) Zelychna
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<(1496 : U. o.) Sedlyznye. (Családnévben, 1499: M otesiczky-lvt.) 
Zedlychna. (Családnévben, 1514 : N yitrai kp t. D. 676.) Poss. Zed
lychna. (1518 : Garam szentbenedeki kvt. F. 30. N. 36.) Zedlyczna. 
(Családnévben, 1519 : Turóci kvt. P ro t. vet. f. 45.) Poss. Sced- 
lyczna (1519 : Szilvay-lvt. N. 91.) Poss. Sedlyssna. (1520 : N yitrai 
kpt. Dd. N. 1.) Poss. Scedlyczna. (1521 : O. L. Kisebb letétek. 
52. cím. 99., 101. sz.) Poss. Zedlychna. (1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) 
Zedlychna. (Családnévben, 1522 : Lev. Közi. 1937. 239.) — Bir
tokosai a Szedlicsnai-, Szedlicsnai Kopcsaskó-, Bremecskó-, Glósz- 
és Dubniczky-, továbbá az Ádámfalvi-családok. — Szedlicsna 
(Végszállás, Sedlicná) Trencséntől dny.-ra.

Szelee. Poss. seu villa Selcz. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. 
X . 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Zelecz. (1493 : Dl. 19,969.) — Trencsén 
vár tartozéka. — Szelee, Selec, Trencséntől d.-re.

Szernye. a) Villa Zerne. (1477 : Dl. 17,902., 17,904., 1479 : Dl.
18,150.) Zerne. (Családnévben, 1511 : Múz. T. a.) — Bolondóc vár 
tartozéka. — Alsószernye, Dőlnie Srnie, Beckótól ny(é).-ra.

Szernye. b) Poss. seu villa Zerny. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) — Szucsa vár tartozéka. — Felső- 
szernye, Hornié Srnie, Illavától ny.-ra.

Szkalka. Villa Scala. (1113 : Fejérpataky : K álm án király
oklevelei. 59.) Pred. Scala. (1208 : IIO. VII. 4. Dl. 54.) Villa Scala. 
(1224 : Dl. 1461., Fejér : CD. III. 1. 448., VI. 2., 98., 1226 : Dl. 55.) 
Scala. (1318: F e jé r: CD. VIII. 2. 170., 1328: Dl. 1461., 25,131.) 
Abbas de Scala. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 199.) A bbatia de 
Skala. (1338 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Abbas de Scala. (1339 : 
Simonyi-lvt.) A bbatia Sancti Benedicti de Rupibus. (1354 : Dl.
4448., 4449., Anjoukori-okm t. VI. 232.) Abbas m onasterii Sancti 
Benedicti de Scala,. (1358 : Anjoukori-okm t. VII. 513.) Abbas
ecclesie Sancti Benedicti de iuxta Wagh. (1358 : Anjoukori-okm t.
VII. 395.) Abbas de Skalka. (1378 : Dl. 6338.) Poss. Zkalka. (1381 : 
Dl. 99., 6812., 1381 : Dl. 6849.) Abbas de Zkalka. (1381 : Dl. 6846., 
25,723.) Poss. Zkala. (1423 : Dl. 11,346., 11,359.) Abbas de Zkalka. 
(1424 : Dl. 6812., 1457 : Szulyovszky-lvt., 1460 : Dl. 25,212.) Abbas 
de Zlalka. (1461 : DJ. 15,612.) Abbas de Skalka. (1471 : Dl. 17,130.) 
Abbas de Zkalka. (1488 : N yitrai kpt. N. 458.) Abbas de Skalka. 
(1488 : U. o. N. 687.) Abbas de Zkalka. (1500 : U. o. Prot. extraser. 
I. f. 21., Dl. 21,890.) Abbas de Rupibus. (1508 : U. o. Prot. extraser. 
I. 38.) Abbas de Zkalka. (1519 : Dl. 23,144.) — A nyitrai püspök, 
m ajd az itten i bencés apátság birtoka. 1208. évi határjelei között 
említik W ag folyót, Szertt Benedek-egyházat, a trencséni u ta t, 
clausura regni-t. — Szkalka (Vágsziklás, Skala) Trencséntől é-.ra.

Szlatina. Plebanus de Salatna. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. 
I. I. 200.) Poss. Slatyna. (1389 : M ednyánszky lvt. 1391.) Poss. 
Zlatzina. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 30.) Poss. Zalatna. 
(1450: Dl. 14,430.) Villa Zlathyna. (1477: Dl. 17,902., 17,904.)
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Poss. Slacynka. (1481 : N yitrai kpt. N. 666.) Poss. Z lathynka. 
<1481 : Motesiczky-lvt.) Poss. N aghzlathyna. K yssebzlathyna.
<1483: Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Nagyobb Zlatina. Kisebb 
P la tina . (1483 : U. o. L itt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Nagh Zlathyna. 
(1498 : U. o. L itt. I. F. 2. N. 1.) Poss. N aghzlathna. (1502 : N yitrai 
kp t. B. 17.) Poss. Nag Zlathyna. Kysseb Zlatina. (1506 : Garam 
szentbenedeki kv t. Prot. A. í. 36.) Poss. Nag Zlathyna. Kysseb
zlathyna. (1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky-oklvt. 
I. 487.) Poss. Nagh Zlathyna. (1520 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 3.) 
Poss. maior Slathina. (1520 : Múz. T. a.) Poss. N aghzlatina, Kysebb 
Zlalatyna. (1525 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. 
Nagh Zlathyna. Kysseb Zlathyna. (1525: Garam szentbenedeki kvt. 
F. 32. N. ;<■' .) Poss. Nagh Zlathyna. K yszlathyna. (1526 : Szepesi 
k p t. Prot. II. f. 44.) — Ugróc, olykor Bolondóc tartozéka, a huszita 
időben Szentmiklósi Pongrác kezén volt. —  Kis- és N agyszlatina 
<Kis- és N agyszalatna, Slatinka, Slatina nad Bebravou) Bántól 
távolabb é.-ra.

Szlavnica. Slanica. (Családnévben, 1374 : Szulyovszky-lvt.)
Zlaunicha. (Családnévben, 1379 : U. o.) Poss. Eyzlaunicha. (1381 : 
F e jé r: CD. X. 5. 191.) Poss. Eylaunicha. (1396: U. o.) Poss. Eyzlau
nicha. (1411 : U. o.) Poss. Slawnycza. (1456 : M etternich—Sándor- 
lvt. D. X. 2. 1—2.) Magna Slawnicza. (Családnévben, 1461 : Nádasd- 
ladányi-lvt. I. 23., Dl. 15,612.) Poss. Zlawnicha. (1461 : Nádasd- 
ladányi-lvt. I. 24.) Zlawniche. (Családnévben, 1461 : U. o.) Minor 
Zlawnicze. (Családnévben, 1461 : U. o.) Slawnycza. (Családnévben, 
1462 : Dl. 15,701.) Zlawnycza. (Családnévben, 1462 : N yitrai kpt. 
N. 139., 528.) Sclavnicha. (Családnévben, 1468 : Múz. T. a.) Zlow- 
nicza. (1471 : Dl. 17,130.) Slawnicza. (1475 : N yitrai kpt. N. 378., 
Dl. 983.) Zlawnycza. (Családnévben, 1475 : Múz. T. a., 1478 : Garam 
szentbenedeki kvt. F. 53. N. 39.) Slawnicz. (Családnévben, 1479 : 
Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt. I. 134., 1480 : N yitrai kpt. N. 547.) 
Slawnicze. (Családnévben, 1482 : U. o. N. 11.) Zlawnycze. (1482 : 
Múz. T. a.) Slawnicze. (Családnévben, 1485: Podm aniczky-oklvt. 
I. 187.) Slawnycza. (Családnévben, 1484 : N yitrai kpt. N. 31.) 
Naghzlawnycz. (Családnévben, 1484 : U. o.) Zlawnycza. (Család
névben, 1489 : Dl. 19,519.) Slawnicza. (Családnévben, 1491 : N yitrai 
kp t. N. 766.) Slaunycza. (Családnévben, 1491 : Akadémia kézirat
tára .) Slawnycza. (Családnévben, 1491 : N yitrai kpt. N. 544.) 
Zlawnycz. (Családnévben, 1492 : N yitrai kpt. ZZ. 148.) Slawnicha. 
(Családnévben, 1492 : U. o.) Zlanycza. (Családnévben, 1492 : Dl.
19,905., Podm aniczky-oklvt. I. 233.) Zlawnycza. (Családnévben, 
1492 : Esterházy liitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 22 et C.) Slawnycze. 
(1492 : Dl. 19,860.) Slawnicze. (Családnévben, 1492 : Podmaniczky- 
oklvt. I. 219.) Slawnych. (Családnévben, 1492 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 239.) Slawnicz. (Családnévben, 1493 : Teleki-család zabláti Ívta.) 
Slawnycza. (1493 : Dl. 19,969.) Zlawnycha. (Családnévben, 1494 :



186 FELVIDÉK

Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. I. 252.) Zlawnycz. (Családnévbeír 
1496 : 20,315.) Zalawnycz. (Családnévben, 1497 : Akadém ia kéz
ira ttára .) Slawnycz. (Családnévben, 1498: Dl. 20,688., Podm a
niczky-oklvt. I. 325.) Slawnicz. (Családnévben, 1499 r Podm aniczky- 
oklvt. I. 340.) Zlawnycz. (Családnévben, 1500 : Garam szentbene
deki kvt. F. 91. N. 13.) Zlawnycza. Zlawnicz. (Családnévben, 1500 : 
U. o. F. 78. N. 34.) Zlawnych. (Családnévben, 1500 : Dl. 20,768.* 
Podm aniczky-oklvt. I. 361—363.) Slawnicza. (Családnévben, 1503 : 
Múz. T. a.) Zlawnycz. (Családnévben, 1508 : Dl. 21,823., Podm a
niczky-oklvt. I. 539.) Zlawnycza. Slawnycza. (Családnévben, 1509 : 
Múz. T. a.) Zlawnycza. (Családnévben, 1515 : Dl. 22,645.) Zlawnycz. 
(Családnévben, 1515 : Akadém ia kézira ttára ., 1516 : G aram szent
benedeki kv t. F. 3. N. 66.) Zlawnycha. (Családnévben, 1517 : U. o. 
P rot. I. f. 14.) Zlawnycz. (Családnévben, 1518 : Dl. 23,004.) Zlaw
nycza. (Családnévben, 1518: Szulyovszky-lvt.) Poss. Zlawnycha. 
(1518 : Dl. 20,030., 23,125.) Slawnycze. (Családnévben, 1519 : Dl. 
23,125.) Sclawnycza. (Családnévben, 1519 : N yitrai kpt. N. 6. 613.> 
Zlawnycz. (Családnévben, 1519 : U. o. F F . 2.) Zlawnycza. (Család
névben, 1520 : U. o. 994., 1523 : Lev. Közi. 1937. 239.) — A Szlav- 
nicai-, Szlavnicai Becsics-, későbbi nevén Sándor-család birtoka. —
1518-ban Á brahám  János, K outherfat Im re, Mihály, Gergely, 
Bwczor János, Wzuz M átyás, D ath  Lukács, Nosdrowycz György, 
N ewíist János, Zabo B álint, Hodas Lőrinc, D atho Tamas, H w rtho 
Vencel, Pwchowzky M átyás, Rewka András, W yncze Márton* 
Theplenzky János, Patecz György, Lwczansky M átyás, Polonus 
Jak ab  és Madowycz Balázs itten i jobbágyokat említik. —- Szlavnica 
(Szalonca, Slavnica) Illavától ny.-ra.

Szlobinya. Poss. Slobina. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) 
Ugróc v ár tartozéka. — A Timorác és Podluzsány közötti (75,000-es 
katonai térkép 1885. évi kiadásában fe ltün te te tt) Zlobinje nevű 
határje l őrzi emlékét.

Szlopna. Poss. Szlopna. (1277 : Dl. 983 ex 1760.) Zolopna. (1330 : 
Anjoukori-okm t. II. 500., Dl. 2624., 25,086.) Poss. Zlopna. (1330 : 
Dl. 25,085., Fejér : CD. VIII. 3. 451.) Plebanus de Solempna. 
Solepna. (1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. I. 199.) Poss. Zalapna. 
(1339 : Múz. T. a.) Zolopnya. (Családnévben, 1366 : Fejér : CD. IX. 7. 
539.) Zolopna. (Családnévben, 1369 : Dl. 5762., 1385 : Dl. 7145.) 
Zlopna. (Családnévben, 1385 : Dl. 7141., 7142., 7144., 7146., 1399 : 
Dl. 8457., W enzel : Stibor vajda. 117.) Zolopna. (Családnévben : 
1408 : Dl. 9417.) Slumpna. (Családnévben, 1409 : Tér tyánszky-lvt.) 
Zlopna. (Családnévben, 1421 : Múz. T. a.) Zlobna. (1438 : Szunyogh- 
lvt. más.) Szlopna. (1438 : Pejér : CD. XI. 170.) Slopna. (Család
névben, 1446 : Dl. 25,964.) Zlopna. (Családnévben, 1459 : Dl. 15,402., 
1460: Dl. 15,455., 1461: Dl. 15,675.) Zlopna. (1462: Dl. 15,701., 
1465 : Múz. T. a.) Zlopna. (Családnévben, 1467 : 16,484., 16,477., 
1470: Dl. 983., 1471: Dl. 17,130.) Slopna. (Családnévben, 1472:
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Dl. 17,287.) Zlopna. (Családnévben, 1472 : 17,286., 12,338., Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 104., 1473 : Dl, 15,773., 17,368., 17,418.) Slopna. 
(Családnévben, 1474 : Dl. 17,533.) Poss. Zlopna. (1475 : Dl. 983.,
25,241., N yitrai kpt. N. 378.) Slopna. (Családnévben, 1475 : Dl. 
17,715.) Zlwpna. (Családnévben, 1478 : N yitrai kp t. C. 216.) Slopna. 
(Családnévben, 1478: Akadém ia kézirattára , 1479: Dl. 18,240.,
1480 : Dl. 18,428., N yitrai kp t. 547.) Zlopna. (Családnévben, 1480 r 
Dl. 18,405.) Poss. Slopna. (1480 : Dl. 18,405.) Slophna. (Családnév
ben, 1481 : Múz. T. a.) Zlophna,, (Családnévben, 1481 : Múz. T. a.) 
Zlopna. (Családnévben, 1482 : Dl. 18,642., 1483 : Dl. 18,869.)
Zlophna. (Családnévben, 1482 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 2., 1484 : 
U. o. P rot. extraser. I. 12., 15., 31.) Zlopna. (Családnévben, 1484 : 
Dl. 26,024., 18,920.) Poss. Zlopna. (1484 : Dl. 18,867.) Zlopna. 
(Családnévben, 1485: Dl. 19,057., 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.,
1487 : Múz. T. a., 1488 : Dl. 19,369., 1489 : Múz. T. a., 1490 : Teleki
család zabláti Ívta, Dl. 19,695., 1491 : Dl. 19,755.) Zlophna. (Család
névben, 1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 226., 240.) Slopna. (Család
névben, 1494 : Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. 253.) Zlopna. 
(Családnévben, 1494 : A kadém ia kézira ttára .) Slopna. (Család
névben, 1494 : Szulyovszky-lvt.) Zlopna. (Családnévben, 1495 : 
Dl. 20,329.) Zlophna. (Családnévbei?, 1496 : Akadém ia kézira ttára .) 
Zlopna. (Családnévben, 1496 : Múz. T. a. 1519., Podm aniczky-oklvt. 
I. 280., 290., 1498 : Dl. 24,997., Podm aniczky-oklvt. I. 318., 323.) 
Slopna. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,671., 1499 : Dl. 20,887.) Zlopna. 
(Családnévben, 1499 : Múz. T. a., 1500 : Garam szentbenedeki kvt. 
F. 4. N. 32.) Zlophna. (Családnévben, 1500 : Dl. 20,913.) Slopna. 
(1500 : Simonyi-lvt. 247. sz.) Poss. Slopna. (1500 : U. o. 247. sz.) 
Zlopna. (Családnévben, 1501 : Múz. T. a.) Slopna. (Családnévben,
1503 : U. o., 1504 : Szulyovszky-lvt., 1506 : U. o., 1507 : U. o.) 
Zlophna. (Családnévben, 1508 : N yitrai kp t Prot. extraser. I. 38., 39.) 
Zlopna. (Családnévben, 1515 : A kadém ia kézirattára , Dl. 22,684.) 
Slopna. (1516 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 23.) Zlopna. (Családnévben, 
1518 : Dl. 23,101.) Slopna. (Családnévben, 1519 : Dl. 23,293.)
Zlopna. (Családnévben, 1519 : Múz. T. a., N yitrai kpt. N. 613., 
1520 : Szulyovszky-lvt., Dl. 23,331., 23,370., Múz. T. a.) Poss. 
Zlopna. (1522 : Múz. T. a., Dl. 23,650.) Zlopna. (Családnévben, 
1424 : Múz. T. a.) —  1339-ben K asza vár tartozéka, később egyedüli 
birtokosa a Szlopnai-, máskép Oroszlánkövy-család. — Szlopna 
(Szolopna, Slopná) Illavától ék.-re.

Sznopkóvaszka 1. Vaszka.
Sznezsnica. R ichter zu Sneznycz. (1426: Chaloupeczky : K niha 

Zilinská. 98.) Poss. Sznesznice. (1438 : Fejér : CD. XI. 170.) Poss. 
seu villa Suesnicha. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., 
Bécsi áll. lv t.) Poss. Sneznice. (1439 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 94. 
F. 1. N. 3.) Poss. Zneznycza. (1511 : Balassa-lvt.) Poss. Sneznycze. 
1520 : T ört. Tár. 1897. 686.) — Óvár, majd Sztrecsén és u tána  ismét
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Óvár tartozéka. —  Sznazsnica (H avas, Sneznica) Zsolnától 
é(k).-re.

Szoblahó. Sabloho. (1396 : Dl. 34,969.) Soblahow. (1404 : Turóc- 
szentm ártoni nem zeti múzeum, 1433 : Dl. 12,564.) Poss. seu villa 
Zoblahw. (1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) 
Soblaho. (1447 : M otesiczky-lvt.) Soblakowsky. (Családnév, 1463 : 
Teleki-cs. zabláti Ívta.) Poss. Zoblahow. (1493 : Dl. 19,969.) -— 
Trencsén tartozéka. —- Soltészi joga szerint telepítik  B obotlehotát, 
H ornyánt és Ü jlehotát. — Szoblahó (Cobolyfalu, Soblahov) Trencsén 
m ellett, tőle dk.-re.

Szőkeíalva 1. Szucsinafalva.
Sztankóe. Stanuk. (Családnévben, 1345 : R akovszky-kvtár.) 

P arva  Stank. (Családnévben, 1410 : Dl. 26,094.) Stank. (Család
névben, 1414 : Dl. 10,269.) Poss. seu villa Noghstankouecz. (1439 : 
T e lek i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) K ysthank. 
(Családnévben, 1488 : N yitrai kpt. N. 687.) Poss. Nagh Ztank. 
(1493 : Dl. 19,969.) P arva Stanck. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,671.) 
K ysztank. (Családnévben, 1498 : G aram szentbenedeki kv t. F. 102. 
N. 44.) Kiss Stank. (Családnévben, 1504 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 
28. F. A. N. 87 et D.) K ysthank. (Családnévben, 1505 : Dl. 21,396.) 
K ysztank. (Családnévben, 1506 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N . 87 et E ., Szunyogh-lvt.) K ystank. (Családnévben, 1506 : Dl. 
21,636.) K ysthankocz. (Családnévben, 1507 : M ednyánszky-család 
mednei Ívta.) Kysstankocz. (Családnévben, 1520 : O. L. Kisebb 
letétek. 52. cím. 101. sz.) — N agysztankóc a trencséni vár tartozéka, 
Kissztankóc az onnan nevezett családé. —■ Kis- és Nagysztankóc 
(Kis- és Nagyszaniszló — Malá, Yel’ke Stankovce) Trencséntől 
d(ny).-ra.

Sztranyave. Poss seu villa Z trany. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Stranyaw a. (1483 : Dl. 18,846., 
N y itra i kp t. N. 9.) Poss. Stranyaw y. (1508 : Esterházy-hitb . lv t., 
Rep. 28. F. A. N. 8., Podm aniczky-oklvt. I. 559.) Poss. Stranaw y. 
(1508 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podinaniczky- 
oklvt. I. 565.) Poss. Stranyaw a. (1518 : Garam szentbenedeki kv t. 
F. 59. N. 6.) Poss. Ztranyow. (1519 : U. o. F. 59. N. 12.) Poss. 
Stranawy. (1520 : Dl. 23,372., Esterházv-hitb . lvt. Rep. 28. F. F. 
A. N. 15.) — Sztrecsén v ár tartozéka. — 1518-ban Kwcharowycz 
Máté, fia Balázs, W ak Máté, Jerebynyw . . Jakab , Kleschowycz 
Jakab  és K apwn János, 1519-ben pedig Kwkharowycz M átyás, fia 
Balázs, Zayecz B álint és Jakab , R aak  M átyás, Klyssczowycz Jakab , 
K opyn János névszerint em lített jobbágyait ism erjük. —  Sztranyave 
(Feisőosztorány, Stránavy) Zsolnától dk.-re.

Sztránszke. Poss. Stranska. (1368 : Zichy-okmt. III. 366.) Villa 
Strancka. (1439 : Tört. T ár, 1896. 519.) Poss. Stranske. (1456 : 
Justh-lv t.) Poss. Stranczka. (1471: U. o.) Poss. Stranczka. Tranczka. 
(1473 : U. o.) Poss. S tranya. (1474 : Múz. T. a. 1476., Dl. 17,605.,
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N yitrai kp t. N. 492.) Stranie. (Családnévben, 1477 : Esterházy-hitb. 
lvt. Rep. 28. F. C. N. 175.) Stranye. (Családnévben, 1477: Dl.
17,975., Podm aniczky-oklvt. I. 119.) Poss. Z transka. (1496: Dl.
20,315.) —  A Balogi-család b irtoka, m ajd Hricsó, később Sztrecsén, 
végül pedig L ietava tartozéka. —■ P lébániáját, melynek jövedel
méhez ta rto zo tt Konszka és S tefánburbája falu, 1368-ban említik. —  
Sztránszke (Alsóosztorány, Stránske) Rajectől ék.-re.

Sztrázsa. Poss. seu villa Strase. (1439 : Teleki : A H unyadiak 
kdra. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Ztrasa. (1511 : Balassa-lvt.) Poss. 
Z thrasa. (1520 : Tört. Tár. 1897. 686.) — Óvár tartozéka. —
Sztrázsa (Nemesőr, Stráza) Zsolnától k(é).-re.

Sztrázsó. Poss. Straso. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Strasow. (1395 : 
Dl. 8078.) Poss. Strazja. (1418 : Fejér : CD. XI. 544.) Poss. Strasow.
(1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.)
Poss. Ztraso. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Strasow. (1509 : Esterházy- 
hitb . lvt. Bep. 28. F. C. N. 184., Podm aniczky-oklvt. I. 573.)
Poss. Zthraso. (1516 : G aram szentbenedeki kvt. F. 127. N. 9.) — 
L ietava tartozéka. S tibor vajda eladom ányozta Zsolnának, de 
ennek ellenére később is a v ár tartozékai között szerepel. — 1509-ből 
Rohacz Pál névszerint m egnevezett jobbágya ismeretes. -— Sztrázsó 
(Őrlak, Strázov.) Zsolna m ellett, tőle ny(é).-ra.

Sztrece. T erra Strece. (1193 : Balassa-lvt. más.) Poss. Streche.. 
(1329 : Anjoukori-okm t. II. 394.) Stracha. Tracha. (1332— 1337 : 
Mon. V at. Ser. I. I. 200.) Poss. Streche. (1338 : Forgách-lvt., 1349 : 
Fejér : CD. X I. 550.) Strechee. (Családnévben, 1349 : Dl. 4083.) 
Strece. (Családnévben, 1349 : Dl. 4083.) Streche. (Családnévben, 
1352 : HO. V. 127., E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 165., 1j66.> 
Poss. Streche. (1357 : Fejér : CD. X I. 549., 1391 : Múz. T. a.) Strecze. 
(Családnévben, 1407 : U. o.) Poss. Fagstrecze. (1418 : B rogyáni-lvt.) 
Poss. Streche. (1419 : Múz. T. a.) Poss. Felse Streche. Alsó Streche. 
(1439 : Simonyi-lvt. 162., 249. sz.) Poss. Felsewztrecze. Alsoztrecze. 
(1439 : Simonyi-lvt. 163. sz.) Poss. utraque Ztreche. (1440 : Múz.. 
T. a.) Poss. Streche. (1461 : Dl. 15,544., 15,605.) Poss. Ztrecze. 
(1462 : Dl. 15;772.) Poss. Ztreche. (1462 : Dl. 15,782.) Poss. Ztrecze. 
(1464: Dl. 16,035.) Poss. Ztreche et alia Ztreche. (1479: Ocskay-lvt.) 
Poss. Kyss Streze. (1493 : Múz. T. a.) Poss. Cerne Ostrzeticz. (1501 : 
Dl. 21,050., Podm aniczky-oklvt. I. 378.) Ztrecze. (Családnévben, 
1505 : N yitrai kpt., Prot. extraser. I. 30.) Poss. Ztreche. (1516 : 
Múz. T. a.) Poss. Oztreticze. (1524 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 53.) 
Sthreecze. (Családnévben, 1524 : M aróthy-lvt. N. 27—28.) B irtokosa 
kezdetben várjobbágycsalád, m ajd a Pogány-, később a Sztrecei-, 
Macska-, Thuróczyr, Üjfalussy-, Szulyói-, Simonyi-, Em őkéi- és 
Gecse-, K aszai Liszkóczy-, Ludányi, Kisfalusi Olasz-, Zsámbokréti- 
és Radvánszky-családok. — Tem plom át 1418-ban, pap já t, Istvánt, 
m ár 1332-ben említik.' — 1516-ban a Dwb, Chinorány felé eső, ma is



190 FELVIDÉK

meglévő kaszálót említik. —  Kis- és Nagysztrice (Kis- és N agy
sándort, Male, Vel’ké. Ostratice) B ántól d.-re.

Sztrecsén. Strechen. (1321 : Fejér : CD. X. 8. 173., XI. 509.) 
Poss. Streczan. (1438 : Dl. 36,676.) Poss. Streczen. (1438 : Dl. 13,241.) 
Poss. seu villa Streche. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., 
Bécsi áll. lv t.) Poss. Ztrechen. (1468 : Justh -lv t.) Poss. Strechen. 
<1483 : N yitrai kp t. N. 9., Dl. 18,846., 1503 : Letopis. XI. 2. 82., 
1508 : Esterházy h itb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podm aniczky-oklvt. 
I. 559.) Poss. Streczen. (1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 565.) Poss. 
Sthrechen. (1518 : G aram szentbenedeki kv t. F. 59. N. 6.) Poss. 
Strechen. (1519 : U. o. F. 59. N. 12.) Poss. Strychen. (1520 : Dl. 
23,372.) Poss. Streczen. (1520 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. 
N. 15.)—  Sztrecsén vár tartozéka; de a H ranosztay-család is bír 
két kúriát. — 1518-ban M árton vámos, Hwza Fábián, Mwkha János, 
János bíró, K yoy Vencel, H alam ya János, Basnyak Imre, M athlek 
János, Magyar A ntal, R aychyw  M átyás, Pruwoznyk György, Sebyk 
M átyás, István, Syssotha János, W arga László, György, Kbwr 
János, Balázs, Nohay M átyás, Syssotha György, W ydra András, 
György, Dragwla M átyás, Mihály pék, fiai Jakab  és Miklós, W ydra 
veje M árton itten i jobbágyokat említik. —■ Sztrecsény, Streőno, 
Zsolnától dk.-re.

Sztredna. Poss. Ztredna. (1462 : Dl. 15,772.) Poss. Ztredina, 
<1473 : Dl. 17,418., Podm aniczky-oklvt. I. 110.) Poss. Ztredna. 
<1473 : Dl. 15,773., 17,368.) Pred. Ztredna. (1496 : Dl. 20,315.) — 
K asza vár tartozéka. —  E ltű n t b irtok, ma puszta Kaszarovne 
határában .

Sztrezsenic. Villa Stresnycza. ■ (1408: Dl. 9369., 9416.) Poss. 
Ztresenycze. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Ztresnycz. (1475 : Dl. 17,715.) 
Poss. Stresenowcz. (1500 : Dl. 20,972., Podm aniczky-oklvt. I. 355.) 
Poss. Streseniche. (1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 404.) 
Poss. Strezenycze. (1504 : Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. 408.,
1507 : U. o. 512.) Poss. Zthresnycze. (1525 ; Köpcsényi lvt. L&d. 
23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130.) — Lednice vár tartozéka. —  Sztrezsenic 
<Kebeles, Strezenice) Puchótól dny.-ra.

Sztudenec. Poss. Studenecz. (1488 : Dl. 19,421.) — A Cser- 
nyánszky-család b irtoka. —  A család többi b irtokait tekintve, való
színű, hogy Rajec környékén feküdt.

Sztupnye. Scultetia de Stupiczna. (1416 : Dl. 10,511.) Ztwpna. 
C saládnévben , 1467 : Dl. 16,474., 16,477., N yitrai kpt. N. 66.) 
S tupna. (Családnévben, 1474 : Dl. 17,533.) Ztwpna. (Családnévben, 
1478 : N yitrai kpt. N. 216.) Iudex de Stwpne. (1525 : Dl. 24,068. — 
A Sztupnyei-család birtoka. -— Sztupnye (Osztopna, Stupné) Vág
besztercétől ény.-ra.

Szuesa. Suchan. (1208 : Dl.. 54— 55. HO. VII. 4.) Terra Zudczan 
in  term inis Berem. (1244. F. IV. 1. 343., Jeszenák-lvt.) Sursa, Sucsa. 
<1332— 1337 : Mon. Vat. Ser. I. Tóm. I. 200.) Villa Zuchcha. (1328 :
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Di. 1161., 25,0:si.j Foss. seu villa Puziasucha, Naglisucha. (143!*: 
Teleki: A H unyadiak kora X. Ki., Bécsi áll. lvt.) Suchan. (1425: 
Dl. 11,741.) -  Birtokosa Bogomér, később osztozott a hasonló nevű 
vár sorsában. — H atárjelei 1211-ben: Morvaország határa, Laboroza 
(Luborcza) folyó, terra Vragonis castri, Hluhoka víz, Lippen hegy, 
Zudchan, Jaszenow folyók, Zlatonich várföld, D rethom a folyó. 
Alsó- és Felsőszucsa (Dolnia, H ornia Súéa) Trencséntől ény.-ra.

Szucsinafalva. Zeukefalva. (Családnévben, 13158. Szulyovszky- 
levéltár.) Poss. Zeukafalva u ltra fluvium Wag. (1397 : Dl. 8224.. 
£225., 9140.) Poss. Zewchyna. (1160: N yitrai kpt. N. 926.) Poss. 
Zewchinawcz. (1465: Dl. 16,240., 16,241., Podm aniczky-oklvt. I. 
5 0 -5 2 .)  Poss. Scewchyna. (1471 : Dl. 17,240.) Swchynafalwa. 
(Családnévben, 1476 : Dl. 18,881.) Zwchynafalwa. (1476 : Garam 
szentbenedeki kvt. F. 79. N. 20.) Poss. Zewkefahva. (1480 : Dl. 
18,428.) Poss. Sewczina. (1480 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) Poss. Sew- 
chynawez. (1480 : N yitrai kpt. N. 547.) Zwchynafalwa. (Családnév
ben, 1480 : Ocskay-lvt.) Poss. Zewchynafalwa. (1484 : Dl. 18,867.) 
Poss. Zewkeefalwa. (1488: Dl. 10,369.) Poss. Zewkefalwa. (1488: 
N yitrai kpt. L itt. H U H .) Poss. Zewkefalwa. (1489 : Múz. T. a.) 
Poss. Zelchynafalwa. (1490 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) Poss. Zewchyna
falwa. (1492 : Dl. 19,879., 19,880., 19,912., M otesiczky-lvt., Podm a
niczky-oklvt. I. 222., 238.) Poss. Zekewfalwa. (1492 : Esterházy- 
hitb. lvt. Rep. 28. F. C. 22 et C.) Poss. Zewchynafalwa. (1393 : 
Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398., 1494 : Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. 
I. 251.) Poss. Zewchynaffalwa. (1496 : Dl. 20,441., Podmaniczky- 
oklvt. I. 582 285.) Poss. Zelchynafalwa. (1496 : Dl. 20,447., Podm a
niczky-oklvt. I. 290.) Poss. Zewchynafalwa. (1498 : Dl. 20,687., 
Podm aniczky-oklvt. I. 319.) Poss. Sewchynafatwa. (1498 : Dl. 20,688., 
Podm aniczky-oklvt. I. 324.) Poss. Zewchynafalwa. (1502 : Teleki-cs. 
zabláti Ívta., Podm aniczky-oklvt. I. 383., 1503 : Teleki-cs. zabláti 
levéltára, Podm aniczky-oklvt. I. 382., 1504 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) 
Poss. Zuchynafalwa. Suwchynafalwa. (1520: Dl. 983., 23,398. 
1397-ben Kasza vár tartozéka, későbbi birtokosai a Horóczy-, Klobu- 
siczky-, Szlopnai-családok, akiknek révén Oroszlánkő tartozékát a l
ko tta , a Podm aniczky-, Nagyudicsai-, N ádasdy-, Horoveci- és Marci- 
bánvi-családok és zálogjogon a Vereskői Budecz-család. —- Ma nem 
alkot önálló községet, hanem  egyesült Podvázzsal, Y ágpart, Savrina- 
Podvazie néven, Illavához közel, tőle ény.-ra.

Szuha. Villa castri Trenchin Zuha. (1355 : Múz. T. a.) A t rencséni 
vár tartozéka. E ltű n t birtok. Missen határlevelében fordul elő, 
írjelyek alapján fekvése is m eghatározható. E szerint Bobót és Mis
sen között feküdt.

Szuhupatuka. Poss. Swhapathok. (1324 : Fejér : CD. VIII. ti. 77., 
Slmonyi-lvt. 9. sz.) Terra Zuha. (1339 : Simonyi-lvt. 18. sz.) Poss. 
Z uhapathaka. (1411 : Múz. T. a., Fejér : Cl). X. 5. 138.) Poss. Sucha- 
pothaka. (1415: Simonyi-lvt. 91. sz.) Poss. Zohapothaka. (1425:
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Múz. T. a.) Poss. Zuhapathaka. (1426 : Simonyi-lvt. 136. sz.) Poss. 
Zohapataka. (1426 : U. o. 139. sz.) Poss. Suchapatak. (1441 : Múz. 
középkori m ásolatok.) Poss. Sw hapathaka. (1447 : Simonyi-lvt. 
170. sz.) Poss. Zw hapathak. (1477 : Múz. T. a.) Poss. Zwhypothok. 
(1494 : N yitrai kp t. N. 906.) Poss. A zzywpatak. (1495 : Garam szent
benedeki kv t. F. 60. N. 26.) Poss. Zw hapathak. (1499 : Simonyi- 
ievéltár. 240. sz.) Poss. Zwypotok. (1500: Simonyi-lvt. 246. sz.> 
Poss. Zwhypothok. (1500 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 22.) Poss. 
Zwhapathoka. (1506: Simonyi-lvt. 263. sz.) Poss. Azw pathak. 
(1519: Garam szentbenedeki kv t. F. 43. N. 35.) — Birtokosai a 
Simonyi-,-Simonyi Dimffy-, Tordam eczy-, Vassányi-, Törey-, Szent- 
m ihályúri Medencsés és zálogjogon a Horenici- és Rozson-családok. —  
E ltű n t b irtok, a Simonyiak m ásik trencséni birtokának, D obrának 
szomszédságában te rü lt el.

Szulyó. Sulo. (1193 : Balassa-lvt. más. 1274.) Terra Zovlo. 
(1336 : Szulyovszky-lvt.) Terra Sculyo. (1336 : U. o., 1337 : U. o.) 
Zulyo. (Családnévben, 1381 : U. o.) Poss. Zwlo. (1408 : O. L. Post 
adv. F. 26. N. 27.) Poss. Zulw. (1419 : Múz. T. a.) Poss. Zwlyo. 
(1431 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Zulow. (1441 : U. o.) Poss. Swlow. 
(1443: U. o.)Poss. Zwlow. (1453: U. o., 1457 : U. o.) Zwlow. (Család
névben, 1458 : Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 36.) Zwlowcz. 
(Családnévben, 1462 : N yitrai kp t. N. 139., 528.) Zywluchk. (Család
névben, 1465 : Podm aniczky-oklvt. I. 52.) Poss. Zwlyw. (1467 : Med- 
nyánszky-cs. mednei Ívta.) Swlow. (Családnévben, 1469 : Dl. 16,784., 
Podm aniczky-oklvt. I. 86., 1470 : Szulyovszky-lvt.) Zwlo. Zwlow. 
(Családnévben, 1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai kpt. N. 492.) Swlow. 
(Családnévben, 1476 : Dl. 17,782., 1477 : Dl. 17,975.) Sulow. (Család
névben, 1477 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 175.) Zwlow. 
(Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt. I. 133.) 
Zwlo. (Családnévben, 1483 : Dl. 18,846., N yitrai kpt. N. 9, 10., 
Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 179.) Swloh. (Családnévben, 
1483 : N yitrai kpt. N. 9.) Swlo. (Családnévben, 1492 : G aram szent
benedeki kvt. F. 66. N. 25.) Zwlyo. (Családnévben, 1494 : Dl. 20,214., 
Podm aniczky-oklvt. I. 251.) Zwlo. (Családnévben, 1495 : Podm aniczky 
oklevéltár. I. 259.) Zwlyo. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315., 20,393., 
Podm aniczky-oklvt. I. 272.) Zwlo. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,431., 
Podm aniczky-oklvt. I. 278.) Zwloh. (Családnévben, 1497 : Garam- 
szentbenedeki kv t. F. 16. N. 20.) Zwiyo. (Családnévben, 1498 : U. o., 
F. 47. N. 10.) Swlo. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,768., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 328.) Poss. Zwlow. (1500 : Dl. 20,968., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 366., 1503 : U. o. 394.) Zelew. (Családnévben, 1505 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 36. N. 54.) Zewlew. (Családnévben,
1505 : U. o. F. 52. N. 2.) Swlow. (1509 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 
F. 28. F. C. N. 184., Podm aniczky-oklvt. I. 572.) Zwlo. (Családnév
ben, 1513 : N yitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371.) Zwlow. (Családnévben, 
1514 : Esterházy-liitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 6., Rep. 28. F. C. N.
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187., 1516 : Garam szentbenedeki kv t. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) 
Swlow. (Családnévben, 1516 : U. o.) Poss. Zwlow. (1521 : Szulyovszky- 
levéltár, Szádeczki Kardos Ívta. Bp., 1522 : Dl. 23,628.) Poss. Zwlyo. 
(1525 : Dl. 24,068., 24,070.) Póss. Zwlo. (1526 : Teleki-cs. zabláti Ívta.) 
Zwlo. (Családnévben, 1526 : Garam szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.) 
Poss. Zwlow. (1526 : U. o. F. 2. N. 80,) —  Birtokosai nemes várjobbá
gyok, m ajd ezek kihalta  u tán  a Hodászi-, későbbi nevén Szulyói- és 
másik ága a Hradnai-család. Igényt ta r to tta k  rá  a Zaszkalei- és N á
dasdy-, továbbá a Leszkóczy- családok is, mely u tóbb i el is foglalta és 
adom ányt is k apo tt rá, éppen úgy, m in t a Svedergál-család, de bir
tok lásuknak  nincs nyoma. —  1467-ben Labodas István, 1500-ban Bla- 
sowycz Mihály, 1525-ben pedig Galo László, Bej-an János, Swmocz 
János, Mihály vlach, P retak  M árton, Nowozad Máté, Mraczko Péter, 
Galowych Miklós, Koneczny M árton, M anyak István, Podbrezny 
György és M árton vlach, m ajd Szomecz János, Valahus Miklós, Mraczko 
Péter, M anyak István, Galavycz Miklós, Iwan János, Koneczny M ár
ton  és Podrzy György itten i jobbágyokat sorolják fel. —  Szulyó 
(Szulyóváralya, Súl’ov H radná) Vágbesztercétől ék.-re. V. ö. még 
Rohács vár és h.

Szvedernik. Zedernek. (Családnévben, 1392 : Szulyovszky-lvt.) 
Zvedernik. (Családnévben, 1438 : Szunyogh-lvt. más.) Swedernik. 
(Családnévben, 1438 : Fejér : CD. XI. 170.) Swdernyk. (Családnévben, 
1439 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Kisswedernek. 
(1458 : O. L. E rnst-gyüjt.) Kysswedernyk. (Családnévben, 1469 : 
Dl. 16,784.) Poss. Kys Swedernik. (1476 : Szulyovszky-lvt.) Sedernye. 
(Családnévben, 1483 : Podm aniczky-oklvt. I. 170.) Poss. Nagh 
Zwedernyk. (1494 : K ossuth-lvt.) Poss. Swedernyk. (1496 : Garam 
szentbenedeki kvt. F. 19. N. 49.) Poss. Zwedernyk. (1499 : U. o. 
F. 101. N. 24.) Poss. Szvedernik. (1504 : Esterházy hitb . lvt. Rep. 
28. F. A. N. 87 et D.) Poss.'Swedernyk. (1507 : U. o. Rep. 28. F. A. 
N. 87 et F., Balassa-lvt.) Poss. Svedernyk. (1507 : Szunyogh-lvt.) 
Poss. Swedernik. (1508: Balassa-lvt.) Poss. Zwedernyk. (1522: 
Dl. 23,628.) — Nagyszvedernik B udetin tartozéka, melyen bír 
H a tn a i Ágnes és az ő jogán férje Popovszky M árton is ; a Rakovszky- 
család ősi jogon be ak arta  m agát vezettetn i, de az ik tatásnál a H atnai- 
család ellentm ondott. K isszvedernik a Szvederniki-, Nedeczky-, Bita- 
rovszky-, Marsovszky- és Szulyói-családok birtoka. —  1522-ben 
Oweczka Péter itten i jobbágyot említik. — Svedernik (Szedernye, 
Svederník) Biccsétöl é(k).-ro.

Szverepee. Poss. Scerepecz. (1327 : N ádasdladányi lvt. I. 7.) 
Poss. Suerepech. (1369 : Dl. 5762.) Poss. Zerepecz. (1396 : Ocskay- 
levéltár.) Poss. Seuerepecz. (1402 : U. o.) Poss. Zerepecz. (1408 : 
Dl. 9369., 9416., 1429 : Ocskay-lvt.) Poss. Zwerebecz. (1487 : B a’assa- 
levéltár., Gróf Dessewffy-lvt.) Poss. Zwerepecz. (1507 : Balassa-lvt., 
Podm aniczky-oklvt. I. 533.) Poss. Sverepec. (1519 : Balassa-lvt.) Poss. 
Zwerepecz. (1521 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 66.) —  Birtokosai a
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Viszolaji-, Szunyogh-, Podm aniczky- és zálogjogon a Leszkóczy-csalá- 
dok. —  1327. évi határje le it 1. Viszolajnál. — Szverepec (Lejtős, 
Sverepec) Vágbesztercétől d(ny).-re,

Szvinna. a) Poss. seu villa Zwynna. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lv t., 1493 : Dl. 19,969.) Poss. Swinna. (1501 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 378.) —  Trencsén v ár tartozéka. —  Szvinna. 
(Bercsény, Svinna.) B ántól ény.-ra.

Szvinna. b) Poss. Zyne. (1393 : Dl. 7848.) Poss. Zyne. (1393 : 
8078.) Poss. Swynna. (1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai-kpt. N. 492., 
Dl. 17,605.) Poss. Zwynna. (1496: Dl. 20,315.) —  L ietava tartozéka. — 
Szvinna (Litvaszinye, Svinná) Zsolnától d(ny).-re.

Szvitava. Poss. Szvituva. (1367 : Dl. 23,136 ex 1753.) Poss. 
Swythawa. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) —  Birtokosai a Zam aróczy-, 
Szlopnai-, Velcsiczky- és Tordam eczy-családok. —  E ltű n t b irtok, 
valószínűleg a Vág m entén a Zamaróczy- és Szlopnai-birtokok szom
szédságában feküdt.

Tarno. Poss. Tharnow. (1393 : 7848., 1395 : 8078.) Poss. Drenow. 
(1438 : Dl. 13,241.) Poss. Thernowe. (1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai 
káptalan . N. 492., Dl. 17,605.) Judex  de Thernowa. (1519 : Múz. 
középkori m ásolatok.) —  L ietava tartozéka. —  Tarnove (Zsolna- 
tarnó , Trnové) Zsolnától dk.-re.

Tepla. a) Villa Tapla. (1355 : Múz. T. a.) Poss. seu villa Tepla. 
(1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. 
Thepla. (1461: Dl. 15,612., 1462: Dl. 15,701., 1465: Múz. T. a., 
Dl. 16,283., 16,284., 1467 : Dl. 16,478.) Poss. Tepla. (1470 : Dl. 983., 
N yitrai kp t. N. 787.) Poss. Thepla. (1470 : Simonyi-lvt. 196—197. sz.) 
Poss. Tepla. (1471 : Dl. 17,130., 1475 : Dl. 983., 25,241., N yitrai kp t. 
N. 378.) Poss. Thepla. (1484 : Dl. 18,867., 1493 : Dl. 19,669., 1493 : 
Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398., 1499 : Múz. T. a.) —  Trencsén v ár 
tartozéka, de csak részben, m ert noha egész birtokról szólnak az 
oklevelek, egyes részeit mások b írták . 1461-ben Libák M átyásnál 
volt zálogban, aki a Szlopnai-családtól foglalta el, mely aztán  ism ét 
visszaválto tta , de m ár Talafusztól. A Szlopnai-család adom ányt is 
szerzett rá  és így a b irtok Oroszlánkő részbirtokává vált, noha ism ét 
egész birtokról szólnak az oklevelek. A Zápolyaiak 1499-ben felkérték, 
hogy a trencséni v ár ta rto zék á t alkotó résszel együtt kezükben legyen 
az-egész b irtok, a Szlopnai-család azonban tiltakozo tt ez ellen. — 
Teplic (Trencsénteplic, Trenöianske Teplice) Trencséntől ék.-re.

Tepla. b) Villa Thopla. (1351 : A njoukori-okm t. V. 493., Múz. 
T. a.) — E ltű n t b irtok, K ottesó m ellett te rü lt el.

Tepla. c) Poss. seu villa Tepla. (1439: Teleki: A H unyadiak kora. 
X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Teppla. (1458 : Dl. 15,221., 15,222., 
Podm aniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Thepla. (1471 : Dl. 15,174., 
Podm aniczky-oklvt. I. 96., 1518 : Dl. 23,030., 23,125.) — Beszterce 
vár tartozéka. -— 1518-ban Gwbernat István itten i jobbágyot emlí
tik. —- Tepla (Vágtepla, Povazska Teplica) Vágbesztercétől ék.-re.
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Tepla. d) 1. Verchlepia.
Teplieska. T erra Toplucha. (1267 : Balassa-lvt., ÁUO. III. 156.) 

Toplisa. (1332— 1337 : Mon. Y at. Ser. I. I. 200.) Poss. Teplicz. (1434 : 
T ört. Tár. 1896. 516.) Poss. Teplicza. (1438 : Fejér : CD. XI. 170., 
1439: Esterházy hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. seu villa Theplicze. 
(1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. 
Thepla. (1469: Justh -lv t.) Poss. Theplycza. (1483: Dl. 18,846., 
N yitrai kpt. N. 9.) Poss. Theplicza. (1503 : Letopis. XI. 2. 82.) 
Poss. Theplycza. (1508 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 8. 15., 
Podm aniczky-oklvt. I. 559., 565., 1519 : Garam szentbenedeki kvt. 
F. 59. N. 12.) Iudex de Tepla. (1519 : Múz. középkori másolatok.) 
Poss. Theplycza. (1520 : Dl. 23,372., E sterházy hitb . lvt. Rep. 28. F. 
A. N. 15.) —  Sztrecsén, 1469-ben Óvár, m ajd ismét Sztrecsén ta r to 
zéka. —  1519-ben Zsigmond bíró, Spw nth Máté, Nagh András, 
Zyza Tam ás és Ondrak András itten i jobbágyokat említik. —- Tep
lieska (Vágtapolca, Teplicka nad Váhom) Zsolnától k.-re a Vág 
jobbpartján .

Tcrtyen 1. Nádasd.
Timorác. Villa Tymoraz. (1355 : Múz. T. a.) Villa Timoraz. Timo- 

ras. (1388 : Dl. 7420.) Poss. Thym orad. (1389 : M ednyánszky-lvt. 
1391.) Poss. Czimoraz. (1419 : Dl. 10,840.) Poss. Chymoraz. (1428 : 
Múz. T. a. 1465.) Poss. Chymaragh. (1429 : Múz. T. a. 1465.) Poss. 
Chymona. (?) (1474 : Garam szentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Poss. 
Cymorand. (1482 : N yitrai kp t. N. 771.) Poss. Czymarahaz. (1483 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6., L itt. L. F. 1. N. 2.) Poss. Chymoraz. (1486 : 
N yitrai kpt. N. 685.) Poss. Chymorahaz. (1506 : Garam szentbenedeki 
konvent. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 487., 1525 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) 
Poss. Chymorhaza. (1525 : U. o. F. 32. N. 38.) Poss. Thymoraz. 
(1526 : Szepesi kp t. Prot. II. f. 44.) —■ Ugróc vár tartozéka, de Stibor 
zálogba ad ta  a Velcsiczky-családnak. Később b írt a Pecsenyei- 
család is, noha nagyrésze később is Ugróc állandó tartozéka. — 
Tim orác (Timorháza, Tim oradza) B ántól távolabb é.-ra.

Tizsina. Poss. seu villa Chysina. (1439 : T e lek i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. levt.) Villa Tynia. (1476 : T ört. Tár. 1896' 
525.) Poss. Czyzynna. (1483 : Dl. 18,846., N yitrai kpt. N. 9.) Poss. 
Chysyna. (1508 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 15., Podma- 
niczky-oklvt. I. 559., 565.) Poss. Chyssynna. (1518 : G aram szent
benedeki kv t. F. 59. N. 6.) Czyczna. (1519 : U. o. F. 59. N. 12.) 
Thwsyna. (Családnévben, 1519 : N yitrai kpt. N. 613.) Poss. Chysyna. 
(1520: E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Dl. 23,372.) —-Óvár, 
m ajd Sztrecsén várak tartozéka. — 1518-ben Oláh Fülöp, fiai 
Péter, Wano és György, Hwhnawy W asko és W ethenyk György,
1519-ben pedig Rom án Péter, Wethernykovvycz György és Myho- 
wyez Szaniszló itteni névszerint felsorolt jobbágyokat említik. — 
Tiszina (Alsó- és Felsőtizsény, Dolnia, Ilo rn ia  Tizina) Zsolnától k.-re.

13*



196 FELVIDÉK

Tománkova. Poss. Tomankova. (1419 : Múz. középkori m ásola
tok.) A Demjéndy-család birtoka. — Minthogy mindössze egyetlen 
alkalommal fordul elő, valószínűleg a sokat szereplő másik Demjéndy- 
birtoknak, Pravoticnak egy része.

Topla 1. Tepla néven.
Toplica. Villa Tapolcha. (1376 : B ásthy-lvt. F. R . N. 1.) Poss. 

Thoplycza. (1496 : Dl. 20,315.) —  A Balogi-család birtoka, m ajd 
L ietava tartozéka. —  Toplica (Rajec-fürdő) K unfalva (Konszka) 
határában.

Torna 1. Túrna  néven.
Trebesóc. Poss. Tereboch. (1338 : Forgách-lvt.) Poss. Trebesowcz. 

(1517 • Garamszentbenedeki kvt. F. 159. N. 16.) —- Birtokosai a 
Ludányi D avorányi,- és nőági leszárm azottja a Korom-család, továbbá 
a K isdavorányi Szuchy-család. — Trebacós-puszta néven elpusztult 
b irtok Kisztrice határában , Bántól dk.-re.

Trebichava. Villa Trebichava. (1396., 1410 : Dl. 34, 969.) Poss. 
Threbychelcz. (1470 : N yitrai kpt. N. 1.) Villa Therbok. (1477 : 
Dl. 17,902., 17,904., 1479 : Dl. 18,150.) Poss. Trebychawa. (1481 : 
N yitrai kpt. N. 666., M otesiczky-lvt.) Poss. Threbychawa. (1483 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. L. N. 6., L itt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Threbykhowa. 
(1485: Podm aniczky-oklyt. I. 181.) Poss. Threbyhaw a. (1506: 
Garam szentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. L itt. L F. 1. N. 11., 
Podm aniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Threbihawa. (1525 : G aram szent
benedeki kv t. P rot. B. f. 83.) Poss. Threbyhaw a. (1525 : U. o. F. 32. 
N. 38., 1526 : Szepesi kvt. Prot. II. f. 44.) — Alapítólevele 1396-ban 
kelt. —  A Pominóczy-családnál van zálogban 1470-ben, Bolondóc, 
m ajd  később állandóan Ugróc tartozéka. —  Myhalowcz Vince, A ntal 
és Gergely, Pykalycz Pál, Dukhonowycz Benedek és Kis (parvus) 
János itten i jobbágyokat említik 1485-ben. —  Trebichava (Terbok, 
Trebichava) B ántól távolabb é.-ra.

Trebin. Poss. Trebin. (1467 : N yitrai kpt. N. 764.) Tribin. 
(Családnévben, 1467 : U. o.) Poss. Threbyn. (1521 : Lev. Közi. 1937.
236.) Poss. Trebyn. (1521 : U. o.) — A Trebini-, m ajd a Kohanóczy-, 
Ternyei Lipolcz- és Zsám bokréthy-családok birtoka. —  Kohanóccal 
egybeolvadt kisebb település, Trencséntől dny.-ra.

Triebotzotnice. Poss. Trebotzotnicze. (1504 : E sterházy-hitb . lvt. 
Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) — A H atnai- és Szunyogh-család birtoka. — 
H a nem elírásról van szó ebben a X V III. sz.-i m ásolatban fenn
m arad t, egyébként is gyanús hitelű oklevélben, akkor ez az eltűn t 
b irtok a budetini uradalom  területén keresendő.

Trldvori. De tribus curiis. (Családnévben, 1416 : Chaloupeczkv : 
K niha ííilinská. £$.) Villa Tridwory. (1438 : Dl. 36,676.) Poss. Tryd- 
wory. (1438 : DÍ. 13,241.) Poss. seu villa Harum wdwar. (1439: 
Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) De tribus curiis. 
(Családnévben, 1450 : 1)1. 14,364., 1461 : Dl. 15,621.) H árom  W dward. 
(1511 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 10.) Harom odwar. (Családnévben,
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1525 : Dl. 24,068., 24,170.) — A sztrecséni vár tartozéka, m ajd ado
m ányba kapja a Sztrecséni Hranosztay-család. — Tridvori (Három - 
udvar) Túróval egyesített község, Zsolnától d(k).-re.

Trstena 1. Nád ásd.
Tuhinye. Villa Tuhyne. (1243 : Dl. 257., ÁUO. VII. 133.) Villa 

Tlmhene. (1259 : HO. VI. 97., Akadémia kézirattára.) Tuchina. 
(Családnévben, 1409 : R udnay-lvt.) Poss. seu villa Twchyna. (1439 : 
Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Thwhyne. 
(1467 : Dl. 16,474., N yitrai kp t. N. 66.) Poss. Twhyne. (1467 : Dl. 
16,477.) Poss. Tuchyna. (1467 : Múz. T. a.) Poss. Thohnya. (1468 : 
Dl. 24,970., Múz. T. a.) Poss. Thuchyne. (1470 : N yitrai kpt. N. 787., 
Dl. 983.) Poss. Thuhyne. (1471 : Dl. 17,287.) Poss. Thwhyne. (1474 : 
Dl. 17,533., 1475 : Dl. 983., 25,241., N yitrai kpt. N. 378.) Thwhyna. 
(Családnévben, 1475 : Múz. T. a.) Poss. Thwchyna. (1478 : U. o.) 
Poss. Thwchin. (1478 : Múz. T. a.) Poss. Twchyna. (1480 : Dl. 18,259.) 
Poss. Twhina. (1480 : U. o.) Poss. Tuhina. (Teleki-cs. zabláti Ívta.) 
Twhyna. (Családnévben, 1480 : N yitrai kpt. N. 547.) Thuchina. 
(Családnévben, 1480 : U. o.) Poss. Thwhine. (1482 : Dl. 18,643.) Thu- 
hyna. (Családnévben, 1484 : N yírtai kpt. Prot. extraser. I. 10.) 
Poss. Thwhyna. (1484 : Dl. 18,920., 18,867.) Thuchine. (Családnévben, 
1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.) Poss. Thuchynie. (1487 : U. o. 227. sz.) 
Thwhne. (Családnévben, 1489 : M etternich—Sándor-lvt. D. X. 2., 4.) 
Thwhyne. (Családnévben, 1489 : Dl. 19,519.) Poss. Thwhyna. (Család
névben, 1491 : N yitrai kpt. N. 766.) Thwkhyne. (Családnévben, 
1492 : Dl. 19,860.)* Poss. Thwkhyna. (1493 : Múz. T. a. 1519 ., Dl.
23,398.) Thwrhyna. (Családnévben, 1496 : Dl. 20,315.) Thwhnye. 
(1498: Dl. 20,687., Podm aniczky-oklvt. I. 319.) Tuchina. (1498 : 
Dl. 20,688., Podm aniczky-oklvt. 322., 324.) Thwhynye. (Családnév
ben, 1500 : Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13., F. 78. N. 34.) 
Thwhyna. (Családnévben, 1502 : A kadém ia kézirattára. 1505.) 
Thwchina. (1503 : Múz. T. a.) Thwchyne. (Családnévben, 1504 : 
Teleki-cs. zabláti Ívta.) Thwchynya. (1504 : Dl. 21,300.) Thohynya* 
(Családnévben, 1509 : Múz. T. a.) Poss. Thwhinye. (1512 : Turóci 
konvent. Prot. vet. f. 20.) Poss. Thwhine. (Családnévben, 1512 : 
U. o. f. 20.) Poss. Thwchyna. (1515 : Dl. 22,684.) Thohynya. (Család
névben, 1519 : N yitrai kpt. N. 613.) Poss. Thwkhyna. (1520 : Dl.
983., 23,398.) —  Oroszlánkő tartozéka, de csak részben, m ert bírnak 
még a Tuhinyei-, Bohunici Halupa-, Sztupnyei Pecsovics-, Pruszkai-, 
Szádeczky-, Mirosevi- és zálogjogon a Bohunici-családok. —  Prédiálisa 
a Sztupnyei-család volt. — 1498-ban Franyaw ych Tamás, Thomas- 
kowich György, W anyek Peho, Nahlecz Miklós, Zwbaczky László 
és Jakab , Obacz M árton és Kaczny Bálint, m ajd Franowich Tam ás, 
Thomasskocz Gergely, W anyek Petho, N ahlyk Miklós, Zubaczky 
László és Jakab , Obacz M árton és Laazny Bálint itten i jobbágyokat 
említik. — Tuhinye (Tohány, Tuchina) Illavától é(ny).-ra.

Tunesic. Poss. Tuniuk. (1397 : Dl. 8424., 9140.) Poss. Thune-
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zydze. (1462 : Dl. 15,772.) Poss. Thonosycz. (1467 : Dl. 16,566.) 
Poss: HThunesycz. (1473 : Dl. 15,773., 17,368.) Poss. Thwnesycz. 
(1473 : Dl. 17,418., Podmaniczky-oklvt. 1 .109., 1488 : Nádasdladányi 
levéltár. I. 34., 1496 : Dl. 20,315.) —  Kasza vár tartozéka, majd Ma
gyar/ Balázs adománya folytán a lévai egyház bírja. — Tunezsic 
(lunyogfalva, Tunezice) Illavától ék.-re.

Jjuró. Tauricz. (Családnévben, 1386 : C haloupeczky: K niha 
ZUÍnská.i84,) Iudex de Thauricz. (1416 : U. o. 89.) Poss. regalis Thwr. 
(1438 <Dli 13*241.) Poss. seu villa Twr. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 
kora. X ..i43^:Bécsi áll. lv t.) Poss. Thwr. (1483 : Dl. 18,846., N yitrai 
káp talan . Mj,;9:,, 1503 : Letopis. X I. 2. 82., 1508 : E sterházy-hitb . lvt. 
Röp. 28. Fv A.. ;N. 8., 15., Podm aniczky-oklvt. I. 559., 565., 1520: 
Esterházy; h itb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) —  Sztrecsén vár állandó 
tartozéka. Túró, Zsolnától d-re, H árom udvarral egyesített község.

Túrna* Villa Tornoua. (1269 : M otesiczky-lvt. 1521.) Poss. Tarno. 
(0.396 : N yáry-lvt.) Poss. seu villa Torna. (1439 : Teleki : A H unyadiak 
kora.; X. 43.j Bécsi áll. lv t.) Poss. Thwrna. (1469 : O. L. Kisebb leté
t i g  52, cím. 98, sz., 1493 : Dl. 19,969.) Thwrna. (Családnévben, 1508 : 
Revíczky-lvt.), —r Trencsén tartozéka. — T úrna (Tornyos, Tren- 
őjanska Túrná) Trencsén szomszédságában, tőle d.-re.

Udicsa. Due vilié W dicha. (1321 : Anjoukori-okm t. I. 622., Dl. 
2047,). Edisa. Hodisa. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. I. I. 200.) Vdicz. 
(Családnévben, ,1405: Szulyovszky-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 9.) 
Ydy.cz. (Családnévben, 1410 : Dl. 9677.) W dyche. (Családnévben, 
1 4 '1 8 O c sk a y - lv t.)  Vdycha. (Családnévben, 1421: Múz. T. a.) 
U dithe, (Családnévben, 1438: Szunyogh-lvt. más.) W gychchy.
(Családnévben,. 1440:; Podm aniczky-oklvt. I. 27.) Hwdicze. (Család
névben, 1458 : Dl. 15,225., Podm aniczky-oklvt. I. 36.) W dyche, 
Zwdiche. (Családnévben, 1466 : Dl. 16,403., Podm aniczky-oklvt. 
lí 61., 1469 : Dl. 2456.) W dyczky. (1470 : Dl. 17,016., 1471 : Dl. 
1-7;21Q.) Poss. Naghwdycz. Eghazywdych. (1471 : Dl. 17,174., Pod- 
maniczky-oklvU • J. 96.) Vdyczky. (Családnévben, 1472: Podm a
niczky-oklvt. I. 108.) Wdicz. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) 
W dych. (Családnévben, 1477 : Dl. 17,975., Podm aniczky-oklvt.

, I. 119.) Vdicza. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., Podinaniczky-
Okievéltár. I. 133.) Vdych. (Családnévben, 1481 : Dl. 18,454., Pod
maniczky-oklvt. L 153.) W dycha. (1482: Dl. 18,634., Garamszent- 
b.enedeki kv t. F . 15. N. 6., Podm aniczky-oklvt. I. 162., 165., 167.) 
W dych, (Családnévben, 1483 : Dl. 18,807., Podm aniczky-oklvt.
I„ 170.) W dyczk. (Családnévben, 1484 N yitrai kpt. N. 31.) Wdin. 
(Családnévben, 1486 : Dl. 19,049., Podm aniczky-oklvt. I. 188.) 
W dycha. (Családnévben, 1492 : Dl. 19,905.) Wdycz. (Családnévben, 
1492 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et C.) Wdicza. (Család
névben, 1492 : Dl. 19,880., Podm aniczky-oklvt. I. 225., 233.) W dycha. 
(Családnévben, 1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 241.) W dicha. (Család
névben, 1492 : U. o. I. 244.) Poss. Wdicze. (1493 : Df. 20,090.) W dycha.
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(1494 : Dl. 20,214., Podm aniczky-oklvt. I. 252.) W dycza. (Család
névben, 1496 : U. o. I. 279.) Vdych. (Családnévben, 1496 : U. o. 
I. 275.) Vgycli. (1497 : U. o. I. 304.) Wgych. (Családnévben, 1498 : 
G aram szentbenedeki kvt. F. 47. N. 10.) Wsyche. (Családnévben, 
1500 : Dl. 20,972., Podm aniczky-oklvt. I. 359.) Wgycz. (Családnév
ben, 1500 : U. o. I. 365.) Poss. Naghwdycz. (1502 : Teleki-család 
zabláti Ívta.) Poss. Kyswdycze. (1503 : Dl. 21,227., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 399.) Naghwdycha. (1503 : Családnévben, Teleki-cs. 
zabláti Ívta.) Naghwdych. (Családnévben, 1504 : U. o.) Vdycz. (Család
névben, 1504 : Dl. 22,543., Podm aniczky-oklvt. I. 414.) Poss. Kys- 
wdicze. (1504 : Dl. 21,376., Balassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 414.) 
l ’oss. Naghwdycza. (1505 : Dl. 21,396., Podm aniczky-oklvt. I. 452.,
1506 : Dl. 21,636., Podm aniczky-oklvt. I. 506.) Poss. Vdicza. (1518 : 
Dl. 23,030., 23,125.) —  1321-ben a H atnai-család k ap ta  adom ányba, 
később a ta lán  belőle kiágazott Udiczky-család bírja. A két b irtokért 
később a Szunyogh- és Csatornás-családok perelnek a N ádasdy-, 
Nagyudicsi-, Podm aniczky- és M arsovszky-családokkal. 1471-ben 
m indkét b irtoko t a besztercei várhoz szám ították , ta lán  csak igény
eimen, m ert nincs rá adat, hogy korábban a várhoz ta rto z tak  volna, 
a Podm aniczky-család jogigénye is későbbi keletű. —• 1518-ban 
Sarkan János, P la thner György, H oyth  Péter, Skala Gáspár, Haymo- 
zek János, Serdws Tam ás, Podwazky János, Dworzky Miklós, 
Hodaz János és Dworzky György itten i jobbágyokat említik. — 
Egyházas- vagy Kisudicsa egyházát m ár a XIV. század elején emlí- 
tik a pápai tizedjegyzékek. Ma Kis- és Nagyudics (Kis- és Nagyudva, 
Mala, Vel’ka Udiöa) Vágbesztercétől ény.-ra.

Udvaré 1. Dvorec.
l'g róc . Villa Vgroug. (1258 : Fejér : CD. IV. 2. 446., Szinyei 

Merse-lvt.) Poss. Wgrog. (1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. N. 1., ÁUO. X II. 
555.) Plebanus de H engrat. Hongrot. (1332— 1337 : Mon. V at. Ser. 
I. I. 200.) Plebanus de W grod. (1467 : Dl. 16,426., Podmaniczky- 
oklevéltár. I. 65.) Poss. W grod. (1481 : M otesiczky-lvt.) Poss. W grogh. 
(1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6., L itt. L. F. 1. N. 1.) W grod. (1485 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 182.) Poss. W grogh. (1492 : U. o. I. 237.) 
Iudex de Wgrod. (1496 : U. o. 271.) Poss. Vgrod. (1506 : G aram szent
benedeki kv t. P rot. A. f. 36.) Poss. Wgroch. (1506 : Zay-lvt. L itt. 
I. F. L. N. 11. más., Podm aniczky-oklvt. I. 486.) Poss. W grod. (1525 : 
Garam szentbenedeki kv t. P ro t. B. f. 83., F. 32. N. 38.) Wgroch. 
(1525 : G aram szentbenedeki kv t. F. 6. N. 74., F . 53. N. 17— 18.) 
Poss. Wgrod. (1526 : Szepesi kp t. P ro t. II. f. 44.) —  Ugróc vár ta r 
tozéka. —  E gyházát m ár a XIV. század elején említik a pápai tized
jegyzékek. Ekkor Jakab , 1466-ban Balázs volt a plébánosa. Tem p
lom ának patrocinium a a Szentlélek volt, és benne M ária-oltár is volt, 
mely 1525-ben ajándékként egy nastici birtokrészt kapo tt. —  1485-ben 
Skrebowycz Tam ás, Bartholowycz Simon, Hwla Pál, Dwersky Ber
ta lan , Suethon Miklós, Hankowycz Balázs, Swythke Lőrinc, Kwsina
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Kozma, Hankowycz M árton, R em etha Péter és Myklawskowycz 
M árton nevű itten i jobbágyokat említik, 1496-ban pedig Hwla Pál 
bírót. — Zayugróc a báni medencében, a várm egye délkeleti részén.

Ugríc. Poss. Vgritz. (1500: Dl. 20,768., Podm aniczky-oklvt. 
I. 364.) — A Podm aniczky-család birtoka, mely m ia tt perben áll a  
Szulyói-családdal. —  A besztercei váruradalom  és Szulyó között 
te rü lt el.

Ugrovica. Poss. Uhrowicha. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) 
Ugróc vár tartozéka. — L utto  és Prusz között sorolják fel, teh á t e 
vidéken keresendő hajdani fekvése.

Üjfalu. a) Poss. Wyfalw. (1419 : R akovszky-kvtár.) Villa 
W yfalw. (1477 : Dl. 17,902., 17,904.) Villa W yfalu. (1479 : Dl.
18,150.) Poss. Vyfalw. (1500 : M ednyánszky-lvt., G aram szentbene
deki kvt. F. 125. N. 16.) Poss. W yfalw (1522 : Lev. Közi. 1937.
237.) — Bolondóc v ár tartozéka, 1522-től egy részét zálogcímen 
Sárkány Ambrus országbíró bírja. -— 1500-ban M agyar Balázs itten i 
jobbágyot említik. —  Vágújfalu, Vés '•Navá nad  Váhom, Beckó- 
tól d.-re.

Üjfalu. b) Poss. W yfalu in ter term inos m etales possessionis Dulo. 
(1388 : Szulyovszky-lvt.) Poss. W yfalu. (1392 : U. o., .1396 : U. o.. 
1407 : Múz. T. a.) Poss. Wyfalw. (1417 : Szulyovszky-lvt.) Poss. 
W yfalu. (1416 : U. o.) Poss. Wyfalw. (1417 : U. o.) Poss. W yfalu. 
(1436 : U. o., 1475 : Dl. 983., 25,214., N yitrai kpt. N. 378.) Poss. 
Wyfalw. (1480 : Dl. 18,359.) Poss. W yfalu. (1484 . N yitrai kpt. P ro t. 
extraser. I. 14.) Poss. Wyfalw. (1493 : Múz. T. a., Dl. 23,398., 1494 : 
Szulyovszky-lvt., 1498 : Dl. 20,687., 20,688., Podm aniczky-oklvt. 
I. 318.) Poss. Wyffalw. (1498 : Podm aniczky-oklvt. I. 323.) Poss. 
W yfalw. (1500 : Simonyi-lvt. 247. sz., 1504 : Teleki-cs. zabláti levél
tá ra ., Szulyovszky-lvt., 1506: U. o., 1510: U. o.) Poss. Wyffalw. 1511 : 
U. o.) Poss. W yfalw. (1519 : U. o., 1520 : Dl. 983., 23,398., Szu
lyovszky-lvt.) —  Birtokosai a Dulói-, Egresdy-, később a K am eni- 
csáni-, Bessenyei Sár-, Tuhinyei-, Zamaróczy-, Szlopnai- és Torda- 
meczy-családok. — 1498-ban Pyskowech Benedek, Myke, Gergely 
és Benedek nevű itten i jobbágyokat említik. —  Dulóújfalu, Dúló 
faluval egyesített község, Kaszától északnyugatra. '

Üjfalu. e) Villa W yfalwa. (1297 : Fejér : CD. VI. 2. 99., Dl. 1461.) 
Poss. Üjfalu. (1326 : Múz. középkori másolatok. 1411. Ebben több  
oklevél van  átírva , mely m indenütt m agyar vagy la tin  néven nevezi 
a b irtokot.) Villa Wyfolw. (1328 : Dl. 1461., 25,031., Fejér : CD.
VIII. 3. 288.) Poss. Vyffalu. (1381 : Dl. 99., 6812., 6849.) Poss. W yfalu. 
(1421 : Fejér : CD. X. 6. 432.) Poss. W yfalw. (1422 : Múz. T. a.) 
W yfalu. (Családnévben, 1423 : U. o.) Poss. Wyfalw. (1424 : U. o., 
1455 : U. o.) Poss. N ova Villa. (1456 : U. o.) Poss. W yfalw. (1475 
Dl. 983., 25,214., 16,484., N yitrai kp t. N. 378.) Wyfalw. (Családnév
ben, 1478 : G aram szentbenedeki kv t. F. 53. N. 39.) Poss. W yfalu. 
(1484 : N yitrai kpt. P ro t. extraser. I. 14., Dl. 18,867., 1492 : N yitrai
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káptalan . ZZ. 148., 1494: A kadém ia kézira ttára ., 1498 : Dl. 24,997., 
1500 : Garam szentbenedeki kv t. F. 4. N. 32., Sim onyi-lvt. 247. sz.,
1508 ■ Dl. 21,822., N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 38.) W yffalw. 
(Családnévben, 1511 : Múz. T. a.) Poss. Wyfalw. (1523 : Lev. Közi. 
1937. 239.) —  Birtokosa kezdetben a szkalkai apátság volt, azután a 
király kezére kerül, aki elcseréli a Pégi- vagy Pechy-családdal, mely 
később az Űj falusi nevet veszi fel. Birtokosai később nagyon el
szaporodtak, b írtak  még a Hodászy- vagy Bobrovniki-, a Zama
róczy-, Zam árdi Ábránffy-, Szlopnai-, Szimikraszt-, Patvar-, B ubla- 
és Zavoczky-családok. —■ Szkalaújfalu (Nemesújfalu, Vés Skalská. 
Nova) Trencséntől é(ny).-ra.

Urbánfalva. Urbanow. (Családnévben, 1406 : Múz. középkori 
m ásolatok.) Vrbanow. (Családnévben, 1458 : Dl. 15,222., Podm a
niczky-oklvt. I. 36.) W rbanow. (Családnévben, N yitrai kp t. N. 139., 
528.) Orbanowcz. (Családnévben, 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 58.) 
W rbanow. (Családnévben, 1476 : Dl. 17,782.) Vrbanow. (Családnév
ben, 1479 : Podm aniczky-oklvt. I. 134.) Vrbano. (Családnévben,
1481 : Dl. 18,454., Podm aniczky-oklvt. I. 153.) W rbano. (Családnév
ben, 1483 : Dl. 18,807.) W rbanow. (Családnévben, 1485 : Dl. 19,049., 
Podm aniczky-oklvt. I. 188., 1489 : Dl. 19,519., Podm aniczky-oklvt. 
I. 241.) Vrbanow. (Családnévben, 1492 : Dl. 19,923.) Vrbanocz. 
(Családnévben, 1494 : Podm aniczky-oklvt. I. 248.) Poss. Urbano. 
(1498 : Múz. középkori m ásolatok.) W rbanowcz. (Családnévben, 
1504 : Podm aniczky-oklvt. I. 412.) Urbanfalwa. (Családnévben,
1504 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Vrbanfalwa. 
(Családnévben, 1504 : Dl. 22,543., Podm aniczky-oklvt. I. 414.) 
Vrbanffalwa. (Családnévben, 1505 : Dl. 21,396., Podm aniczky-oklvt. 
I. 454.) Orbanffalwa. (Családnévben, 1506: Dl. 21,696., Podm a
niczky-oklvt. I. 506.) Vrbanowcz. (Családnévben, 1514: E sterházy- 
hitbizom ányi lvt. Rep. 28. F. C. N. 187., Rep. 94. F. 1. N. 6.) U rba
now. (Családnévben, 1516 : G aram szentbenedeki kv t. F. 21. N. 48., 
F. 94. N. 34.) Vrbanow. (Családnévben, 151.6 : U. o. F. 127. N. 9.) 
Urbanow. (Családnévben, 1519 : Múz. középkori m ásolatok.) W rban- 
falwa. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068., 24,070.) W rbano. (Család
névben, 1525 : G aram szentbenedeki kvt- F. 21. N. 52., F. 26. N. 19.) 
W rbanow. (Családnévben, 1526 : U. o. F. 2. N. 80.) —  Egyedüli 
ism ert birtokosa az U rbánfalvi-család. — Ma M arsófalvával egyesült 
községet alkot, V ágbesztercétőlé(k).-re.

Vadiesó. A falu terü le té t Lajos király 1359-ben m in t névtelen és 
csak határjelekkel körülírt erdőt adom ányozta el a Rudinai-család- 
nak. (Esterházy-hitb . lvt. Rep. 29. F. C. N. 171.) Silva W aditzow. 
(1385 : Fejér : CD. X. 1. 205;, Nedeczky-lvt. 1412.) Villula Vadychov. 
(1419 : Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.) Villa Vadycho. 
(1494 : Tört. Tár. 1897. 514.) Poss. Felsowadiczow. (1504 : Múz. T. a.) 
Poss. Felsewadichow. Felsewadycho. (1505 : U. o.) Poss. Felsew- 
wadichow. (1504 : Justh -lv t.) Poss. Wachichow. (1504 : U. o.) Poss.
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Also W adycho. (1515 : Garam szentbenedeki kv t. F. 36. N. 54.) Poss. 
Felso Vadichow. (1508 : • Szunyogh-lvt.) Poss. Felsewwadychow. 
(1509 : Turóci kvt. Prot. Vet. f. 11.) Poss. Felsewadyczow. (1510: 
U. o. P rot. vet. f. 13.) Poss. Naghwadyczow. (1516 : U. o. P ro t. vet. 
f. 23.) Poss. Felseo W adyczow. (1519 : Múz. középkori m ásolatok.) 
Poss. Felsew W adychow. (1520 : U. o.) —  Birtokosai a R udinai-, 
Nedeczky-, Vásonfalvi- vagy Mojsfalvi-, Záborszky-, Nagycsep- 
csényi-, Kam icsáci H orváth-, Kolonics-, P lavnai- vagy Bojnicsics 
H orváth  családok. B írt a Justh-család  is zálogjogon. Igényt ta r to t t  
rá a H atnai- és Szunyogh-család is, de birtoklásukra nincs adatunk . —
1505-ben a Kam icsáci H orváth-családnak Kopychko György nevű 
jobbágyát említik. -— H atárjelei 1359-ben : R odolya folyó, Bohardus 
háza, Lem pnicha to rko la ta  a Rodolyába. —  Alsó- és Felsővadicsó 
(Alsó- és Felsővadas, Dőlni, H orni Vadigov) K iszucaújhelytől dk.-re.

Vajanóc. Pred. W ayanocz. (1431 : M otesiczky-lvt.) — Á M ajt- 
hényi-család ősi b irtoka. —  A többi M ajthényi-birtokok szomszéd
ságában, Motesic körül fekhetett.

Vapenalucska. Poss. seu villa W apenaluchka. (1439 : T e le k i: 
A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. LWczka. (1469 : 
Ju sth -lv t.) —  Óvár tartozéka. — A felsorolás szerint a m ai Nezbud- 
lucskának (Óváralja, Nezbudská Lúíká) felel meg, Zsolnától dk.-re.

Váralya. a) Poss. W aralya. (1469 : Dl. 16,484., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 84.) —  Hricsó vár tartozéka. —  Ricsóváralja, H riíovske 
Podhradie, Biccsétől k-re.

Váralya. b) Poss. seu villa W aralya. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) —  Szucsa v ár tartozéka. —  E ltű n t, m int 
neve m u ta tja  a v á r szomszédságában, Trencséntől ény.-ra te rü lt el.

Váralya 1. még Podhrágy.
Vásárfalva 1. Mojsfalva.
Vásonfalva 1. Mojsfalva.
Vaszka. a) Poss. W yschen circa possessionem Kemencze cruci- 

ferorum  domus sancti regis Stephani de Strigonio. (1324 : Simonyi- 
levéltár. 9. sz., rosszul Fejér : CD. V III. 6. 77.) Poss. W ezka. (1475 : 
Dl. 983., 25,214., N yitrai káp t. N. 378.) Poss. Veszka aliter Kiss 
Szlavnica. (1379 : Múz. középkori m ásolatok.) Poss. W ezka. (1475 : 
Dl. 983., 25,214., N yitrai kp t. N. 378., 1493: Múz. T. a. 1519., Dl.
23,398.) Poss. Kyszlawnicza alias W azka. (1504 : Múz. T. a., N yitrai 
káptalan . P ro t. extraser. I. 22., 1505 : Múz. T. a.) Poss. Kysslawnycz 
alio nomine W azka. (1506 : O. L. E rnst-gyü jt., Múz. T. a.) W azka 
alio nomine Kyszlaynycza. (1520 : Lev. Közi. 1937 : 234.) —  B irto
kosai a Hor'enici-, Kisszlavnicai-, Moszcici-, Rakolupi-, Nagydub- 
nicai-, Rozson-, Prileszky-, Szlopnai- és Zamaróczy-családok. — 
Ma Szlavnicával egyesített község, Illavától ny.-ra.

Vaszka. b) Poss. W azka. (1471 : Dl. 17,174., Podm aniczky-oklvt. 
I. 96.) W aska. (Családnévben, 1479 : Dl. 18,271., Podm aniczky-oklvt.
1 .134.) W azka. (Családnévben, 1492 : Dl. 19,923., Podm aniczky-oklvt.
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I. 242.) Poss. W ezka. (1497 : Dl. 20,539.) Poss. Znopkowazka. (1501 : 
Dl. 21,044., 21,076.) W aazzka. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068.) 
x\ besztercei v ár tartozéka. — A Sznopkó-osalád b írta  prédiális jog
gal. A birtokon soltészjoggal b írt a Pupák-család is. —• Ma Kardos- 
vaszka, K ardosova Vieska, Vágbesztercétől dk.-re. V. ö. : Lednice.

Velcsic. Welchycz. (Családnévben, 1345 : R akovszky-kvtár.) 
Poss. Welczycz. (1378 : Dl. 6538.) Poss. Welczeez. (1380 : Akadém ia 
kézira ttára .) Nobiles de Welchycz. (1383 : U. o.) Velchycz. (Család
névben, 1383 : U. o.) Welchych. (Családnévben, 1394 : R udnay-lv t., 
1403 : Dl. 8880.) Poss. Wilczicz. (1409 : R udnay-lv t.) Welczicz. 
(Családnévben, 1410 : Dl. 9694.) Vylchych. (Családnévben, 1411 : 
A kadém ia kézira ttára .) Welchech. (Családnévben, 1412 : Múz. T. a.) 
Wlczych. (Családnévben, 1422 : U. o.) Poss. Vilczicz. (1425 : Dl.
II,741.) Vilczicz. (Családnévben, 1428 : Múz. T. a. 1465.) Poss. Vely- 
bicz. (1429 : U. o.) Portus in Welchez. (1430 : Dl. 12,247., Tóth Szabó 
P á l : A huszita mozgalmak tö rténete  Magyarországon. 358.) Wylchycz. 
(Családnévben, 1435 : Dl. 12,688.) Vilczicz. (1437 : Dl. 13,135.) 
W elchycz. (Családnévben, 1458 : Múz. T. a.) Welczicz. (Családnév
ben, 1461 : N ádasdladányi lvt. I. 24.) Welchycz. (Családnévben, 
1462 : N yitrai kpt. N. 139., 528.) Velychich. (Családnévben, 1465 : 
Múz. T. a.) W ichichky. (I) (Családnévben, 1467 : N yitrai kp t. N. 764.) 
Welceh. (Családnévben, 1467 : U. o.) Welchycz. (Családnévben, 
1470 : Dl. 17,066.) Vylchycz. (Családnévben, 1470 : N yitrai kp t. N. 1.) 
Wlczycz. (Családnévben, 1473 : A kadém ia kézira ttára .) Vilczicz. 
(Családnévben, 1475 : N yitrai kp t. N. 378., Dl. 983.) Welchycz. 
(Családnévben, 1475 : Múz. T. a.) W ylczycz. (Családnévben, 1481 : 
Múz. T. a.) Vylchyz. (Családnévben, 1481 : N yitrai kp t. N. 256.) 
Vilcicz. (Családnévben, 1482 : U. o. N. 11.) W ylczycz. (Családnévben,
1482 : Múz. T. a.) Poss. Welchycz. (1484 : N yitrai kp t. Prot. extraser. 
I. 12.) Poss. Wylchycz. (1484 : U. o.) Poss. W ylczych. (1484 : U. o.) 
Wilczicz. (Családnévben, 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.) Wyczycz. (!) 
(Családnévben, 1493 : Dl. 19,969.) W ylchych. (Családnévben, 1496 : 
N yitrai kp t. F. 2.) Wylchycz. (Családnévben, 1496: U. o., O. 13., 
A kadém ia kézira ttára ., 1497 : Akadém ia kézirattára .) Poss. W ylchych. 
(1497 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27., N yitrai kpt. N. 351.) WTylchych. 
(Családnévben, 1499 : Múz. T. a.) Wlchycz. (Családnévben, 1499 : 
Múz. T. a. 1500., N yitrai kp t. N. 938., Múz. T. a.) W lchych. (Család
névben, 1499 : Múz. T. a., 1500 : U. o.) W ylchycz. (Családnévben,
1500 : Dl. 20,913., 1502 : N yitrai kp t. B. 17.) W ylchich. (Családnév
ben, 1502 : R udnay-lv t.) Poss. Wilczicz.- (1503 : U. o.) Wlchycz. 
(1506 : Múz. T. a.) W ylchycz. (Családnévben, 1508 : N yitrai kpt. 
P rot. extraser. I. 39., 1509 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 1.) Poss. Vyl- 
czycz. (1513 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 21., Múz. középkori m ásola
tok.) Poss. Wylczycz. (1513 : R udnay-lv t.) Poss. Welchicz. (1513 : 
U. o.) Poss. Wylchycz. (1513 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. 
W ylczycz. (1513 : U. o.) Poss. W elchycz. (1520 : Garam szentbene-
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deki kv t. P rot. B. f. 183.) Poss. W ylchycz. (1523 : R udnay-lvt.) Poss. 
Welchycz. (1524 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 85., 1525 : G aram szent
benedeki kv t. 'F. 5. N. 3.) Poss. Wilczicz. (1525 : O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27.) — A Velcsiczky-, Velcsici Vidriloj-, Ádámfalvi-, Ádám - 
falvi Zlamka- és Turóczy-családok birtoka. — 1497-ben a W awrvn- 
k tw sky  és M atihow nevű kúriákat említik. — Velcsic (Velcsic, Vel- 
öice) Trencséntől dny.-ra.

Velikelucsky 1. Luki.
Yelkna 1. Paplehota.
Verbka. Vorbka. (Családnévben, 1366 : Fejér : CD. IX . 7. 253.) 

W rbka. (Családnévben, 1419 : R akovszky-kvtár. Dl. 10,815.) Verbka. 
(1423 : Dl. 11,346., 11,359) W rbka. (Családnévben, 1437 : Dl. 13,135.,
1489 : Dl. 19,519.) — Azonos H anzlikfalvával. L. még ott. 

yerehtcpla. Poss. Toppia. (1430 : Szulyovszky-lvt.) Poss. Tepla.
(1431 : Dl. 12,388.) Poss. W erchtepla. (1440 : Dl. 13,568., 13,571., 
Podm aniczky-oklvt. I. 24., 27.) Poss. W erthepla. (1451 : Dl. 14,477., 
Podm aniczkyroklvt. I. 30.) Poss. Tfelsewteppla. (1458 : Dl. 15,221,
15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Felsewteppla. (1458 : Pod
m aniczky-oklvt. I. 34., 36.) Poss. W erthepla. (1471 : Dl. 17,174., 
Podm aniczky-oklvt. I. 96.) Poss. W rthepla. (1482 : Dl. 24,571., Pod
m aniczky-oklvt. I. 160.) Poss. W rchtepla. (1495 : Dl. 20,305., Pod
m aniczky-oklvt. I. 258.) Poss. W erkthepla. (1496 : Dl. 20,393., Pod
m aniczky-oklvt. I. 272.) Poss. Tepla. (1500 : Dl., 20,768., Podm a- 
niczky-oklvt. I. 364.) —  A Lucskay-, Klobusiczky-, Podm aniczky- 
családok birtoka. A Podm aniczkyak révén Beszterce vár ta rtozéká t 
alkotja. A Szalóky-család b írta  egyideig, amely jogigényét a Szulyói- 
családra ruházta , mely később hosszas pereket fo ly ta to tt a Podm a- 
niczkyakkal a birtokért. —  V rchtepla (Felsőhéve, V rchteplá) Vág- 
besztercétől k(é).-re.

Vereskő. Poss. seu villa Wereskew. (1439 : Teleki : A H unyadiak 
kora. X. 43., Bécsi all. lv t., 1470 : Dl. 983., 25,241., N yitrai kpt. 
N. 787., 1475 : Dl. 983., 25,241., N yitrai kp t. N. 378., 1493 : Múz. 
T. a., Dl. 23,398.) Poss. Cherwenykamen. (1484 : Dl. 18,867.) Poss. 
Czerweny kam en. (1485 : Dl. 19,057.) Wereskee. (Családnévben,
1490 : Teleki-család zabláti ív ta.) Poss. Wereskew. (1493 : Múz. T. a., 
Dl. 23,398.) Wereskew. (1498 : Dl. 20,687., 20, 688., Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 319., 324.) Poss. Cerwenkamen. (1503 : Múz. T. a.) 
Poss. Wereskew. (1520 : Dl. 983., 23,398.) — Oroszlánkő állandó 
tartozéka. —  1498-ban Bwgias A ndrás, Morawrech Máté, Jay ch  
W oythek, Gergely, Gál és Simon, m ajd  Buoxyacz András, Moraw- 
czik Máté, Zaych W ythek, György, Gál és Simon itten i jobbágyokat 
említik. —  Vöröskő, Öerveny Kam en, Puchótól dny.-ra.

Vertizsér. Poss. W ertesel. (1388 : Múz. T. a. Fejér : CD. X. 8. 
255.) Poss. seu villa W ertosel. (1439 : T e le k i: A H unyadiak kora. 
X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Verchiser. (1458 : Dl. 15,221., Podm a
niczky-oklvt. I. 32., 36.) Poss. Verthyser. (1458 : Dl. 15,222., Pod-
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m aniczky-oklvt. I. 34.) Poss. W ertyzer. (1471 : Dl. 17,174., Pod- 
nianiczky-oklvt. I. 96.) Poss. W rteser. (1513 : Dl. 22,022.) Poss. 
Wertyser. (1516 : Dl. 24,353.) Poss. Wertheser. (1516 : Dl. 22,827.) 
Poss. Wertisei:. (1516 : Dl. 22,803.) Poss. W ertheser. (1517 : Dl.
22.938., Garam szentbenedeki kv t. Prot. I. f. 14.) —  A Zamaróczy- 
család kezén volt, m ajd Vágbeszterce állandó tartozéka. B írt még 
benne a Felsőklobusici Korhán-család, melynek kihalása u tán  b ir
tokrészeit a Zápolyai-család kap ta , amellyel a birtokrészekért a 
Podm aniczky-család hosszas pereket fo ly ta to tt. —  Vertizsér, Farkasd 
(K isfarkasd, Vrtizer) V ágbesztercétől é.-ra.

Veszeló. (1224 : Fejér : CD. VIII. 3. 288. Smilauer : Vodopis 70.) 
h ibás olvasás Üjfalu helyett. L. o tt.

Veszka. a) Wezka. (Családnévben, 1388 : Rákóczi— Aspremont- 
levéltár. Capsa 115. F. 3. N. 58.) Poss. W azka. (1504 : Dl. 24,621.,
21.262., Podm aniczky-oklvt. I. 405., 408., 1507 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 513.) Poss. Wezka. (1518 : Dl. 23,057.) Poss. Vezka. (1520 : Dl.
983., 23,398.) — Lednice vár tartozéka. — B írt benne a Nádasdi 
Sárközy-család is egy kúriá t, m elyet eladott Sárkány Ambrus ország
bírónak. —  Veszka m a Bezdedóval egyesített községet alkot Bezdéd- 
falva, Vieska-Bezdedov néven, Puchótól ény.-ra.

Veszka. b) Poss. W iezka. (1396 : N yáry-lvt.) — Birtokos családai 
ism eretlenek. —  Veszka (Beckókisfalu, Vieska Beckovská) Beckótól 
d.-re. A Beckó tartozékai között szereplő Kisfaluval való azonos
ságára, am ire a hivatalos m agyar név u ta l, semmi ad a tu n k  nincs.

Veszka. c) Poss. Bazaradfalwa alio nom ine Veyzka. (1396 : 
Múz. T. a.) Poss. Vezka a lite r Bozaradfalwa. (1396 : M otesiczky-lvt.) 
Poss. Vezka alio nom ine Bozardfalwa. (1397 : U. o.) Pred. W ezka. 
(1522 : Lev. Közi. 1937. 237.) — A Veszkai- máskép Bazaradfalvi- 
család birtoka, m elyet megvesznek tőlük a M ittai- és Egresdy- 
családok. Később bírnak még a K affka- és Rozson-családok is. — 
E lpusztu lt helység, K özépm ittával volt közvetlenül szomszédos.

Vetiszló. Vilía W etislou. (1243: ÁUO. VII. 135.) Villa Wecislou. 
<1243 : Fejér : CD. IV. 1. 295.) Villa W etislou. (1272 : ÁUO. X II. 52.) 
Villa W ecislou. (1272 : Fejér : CD. V. 1. 203.) —  Nemes trencséni 
várjobbágyok lakták. — E ltű n t, vagy m ás név a la tt  ism eretes. 
A rávonatkozó oklevelek a M ednyánszky-levéltárban m arad tak  
fenn, így valószínű, hogy a bolondóci váruradalom  területén  kere
sendő.

Vicsap. a) Terra W ychap. (1243 : Dl. 257., ÁUO. VII. 133.) 
T erra  W ycap. (1246 : Múz. T. a., ÁUO. VII.' 228.) Poss. seu villa 
W ychapy. (1439 : Teleki : A H unyad iak  kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) 
Poss. W ychap. (1470 : Dl. 983., N yitra i kp t. N. 787., 1475 : Dl. 983.,
25.241., N yitrai«kpt. N. 378.) W yczap. (Családnévben, 1480 : Teleki
család zabláti Ívta.) Poss. W ychap. (1484 : Dl. 18,867., 1492 : P od
m aniczky-oklvt. I. 240.) Poss. W ychap. (1493 : Dl. 23,398., Múz. 
T . a. 1519.) W ychap. (Családnévben, 1494: Podm aniczky-oklvt.
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I. 253., 283.) W ycap. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,687., Podm aniczky- 
oklvt. I. 318.) W icepa. (Családnévben, 1498 : Dl. 20,688., Pndnia- 
niczky-oklvt. I. 323.) W icap. (Családnévben, 1498 : Dl. 20 688., P od
m aniczky-oklvt. I. 324.) W vchap. (Családnévben, 1504 : Teleki
család zabláti Ívta.) Poss. W ychap. (1520: Dl. 983., 23,398.) — 
Trencséni nemes várjobbágyok b írták , m ajd  Miklós fia, Becend 
kap ta  adom ányba, később Oroszlánkő v ár tartozéka. — 1498-ban 
Opawach Benedek és fia Jakab , Czelzky M átyás, Bereczkw ith 
Simon itten i jobbágyokat említik. —  H atárjelei 1243-ban : Wag 
folyó, Puruska m ocsár, Morvaország ha tá ra , Tuhyne víz. —- A m int 
a határjelek  m u ta tják , Pruszka és Tuhinye között te rü lt el.

Viesap. b) Poss. W ychapi. (1389 : M ednyánszky-lvt. 1391.) —  
Ugróc vár tartozéka. — E ltű n t b irtok, m inthogy m ás szintén 
elpusztult b irtokok között sorolják fel, fekvése nem határozható  
meg közelebbről.

Viderna. Poss. W ydrna. (1475 : Dl. 17,715.) Poss. W yderna. 
(1515 : Dl. 22,694.) — Lednice vár tartozéka. —  V iderna (Vidorny^a,. 
V ydrná) Puchótól ény.-ra.

Viezd. Terra Vyezd. (1244 : Dl. 1461., 25,131., Fejéi : CD. III. 1. 
448.) Poss. Veyzk. (1297 : F e jé r : CD. VI. 2. 98.) Poss. W yezd. 
(1328 : Dl. 1461., 25,031., Fejér : CD. V III. 3. 288.) Villa Vgesd. 
(1508 : Dl. 21,890.) — A ny itra i püspökség, m ajd  a szkalkai bencés 
apátság  b irtoka. — 1508-ban 8 jobbágya volt. — H atárje le i, m elyeket 
Fejér tévesen más évek a la tt közöl, 1328-ban : W aag folyó, zylfa, 
M ortonpotoka, Kelemenholma domb, B rethokuta forrás, R akatya- 
m achar hely. —  Ujezdó (Vágutas, Üjezd) Trencséntől é.-ra.

Vilkje. Poss. W ilchye. W ylchye. (1462 : Dl. 15,772.) — K asza vár 
tartozéka. —  E ltű n t b irtok, Fruzsina m ellett sorolják a tartozékok 
között.

Vilknó 1. Paplehota néven.
Vischen 1. Viszocsány.
VIsnyó. a) Poss. W ysnew. (1393 : Dl. 7848., 1395 : 8078.) Poss. 

W yssnowa. (1438: Dl. 13,241.) Poss. seu villa Felfalu. (1439: T e lek i: 
A H unyadiak kora. X . 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. W ysnyewe. (1474 : 
Múz. T. a. 1476., N yitra i kp t. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. W ysnyo. 
(1496 : Dl. 20,315.)— Lietava, m ajd Sztrecsén, később ism ét L ietava 
tartozéka. —  Visnyó (Felsővisnyó, Visnové) Zsolnától dk.-re.

Visnyó. b) Terra W isnio. (1269 : M otesiczky-lvt. 1521.) Terra 
W ysnew (1329 : A njoukori-okm t. II. 394.) — Birtokosa Renold, 
Jakab  trencséni comes katonája , m ajd a Pogány-család. — H a tá r
jelei 1269-ben : Suinicza patak , castrum  Pepard. —  A határje lek  
között felsorolt falvak szerint Túrna, M ittic ' és Trencsénpüspöki 
között, teh á t Szoblaho területén  feküdt.

Viszocsány. Villa Vyssian. (1232 : HO. VII. 21.) W isschen. 
(1337 : M otesiczky-lvt.) Poss. W yschen. (1345 : Brogyáni-Ivt.>
Poss. W yssen. (1349 : K apy-lvt. L itt. W. F. II. N. 2.) W yschan.
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(Családnévben, 1349 : B rogyáni-lvt.) Poss. Wiscen. (1352 : Teleki
család zabláti Ívta.) Poss. W ysochan. (1404 : B rogyáni-lvt.) Villa 
W yssaczan. (1405 : U. o.) Poss. W ystyen. (1407 : U. o.) Poss. W yschen. 
(1407 : Múz. T. a.) W ysschen. (Családnévben, 1418 : B rogyáni-lvt,) 
W ysclian. (Családnévben, 1418 : U. o.) Wyssczen. (Családnévben, 
1418 : Akadém ia kézirattára .) W yschen. (Családnévben, 1418 : 
B rogyáni-lvt.) W ystyen. (Családnévben, 1422 : U. o.) Poss. W ysozan. 
(1444 : U. o.) W yzochan. (Családnévben, 1455 : Zay-lvt. L itt.
I. F. 1. N. 5a.) W yzuchano. (Családnévben, 1474 : Múz. T. a.) 
W ysschan. (Családnévben, 1484 : U. o.) W yzochan. (Családnévben, 
1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 183.) Visoczan. (Családnévben, 1486 : 
Sim onyi-lvt. 226. sz., 1489 : Ocskay-lvt.) W yschen. (Családnévben, 
1489 : Dl. 19,519.) W yzowcheny. (1494 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 7.) 
W ysochan. (Családnévben, 1494 : N yitra i kp t. N. 906., 1495:
Garam szentbenedeki kv t. F. 4. N. 10.) W yssochen. (Családnévben,
1496 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 9., Podm aniczky-oklvt. I. 271.) 
W yzzozan. (1496: B rogyáni-lvt.) W ysoczan. (Családnévben, 1499 : 
Dl. 20,876., Podm aniczky-oklvt. 339.) Poss. W yssechan. (1500.: 
Garam szentbenedeki k v t. F . 20. N. 23.) Poss. W yzochan. (1500 : 
U. o.) W yzochan. (Családnévben, 1500 : Zay-lvt, L itt . I. F. 11. N. 2., 
Podm aniczky-oklvt. 1. 352.) Poss. W yzochan. (Családnévben, 1500 : 
N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. 21.) W ysoczan. (Családnévben, 1501 : 
Dl. 21 050., Podm aniczky-oklvt. I. 378.) Poss. W yzochan. (1504 : 
N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. 35., 1507 : Garam szentbenedeki kv t. 
P ro t. A. f. 195.) W yzochan. (Családnévben, 1507: U. o. F. 20. N. 45.) 
W izechen. (1510 : U. o. F. 35. N. 8.) W ysochan. (Családnévben, 
1516 : U. o. F. 59. N. 15.) Poss. Vyzochan. (1517 : U. o. F . 59. N. 4.) 
Poss. W yssochan. (1517 : U. o. F. 16. N. 21.) Poss. W yzochan. 
(1519 : U. o. F. 48. N. 14.) W yzochan. (Családnévben, 1520 : Zay- 
levéltár. L itt. I. F. 2. N. 3.) W yzychan. (Családnévben, 1520 : U. o.) 
W yzwchan. (Családnévben, 1521: Garamszentbenedeki kv t. F. 20. N .2 .) 
W yzochan. (Családnévben, 1524 : N yitra i kp t. Dd. 2.) — Legrégibb 
birtokosai a várjobbágy eredetű Viszocsányi- és a N ozdroviczky- 
családok, ú jabbak a budai káp ta lan  és zálogjogon a  Dezséri Siprák- 
család. — Viszocsány, Vysoöany, B ántól dk.-re.

Viszolaj. Poss. W izolay. (1327: N ádasdladányi-lvt. I. 7.) Visspola. 
Vissola. (1332—1337: Mon. V at. Ser. I. I. 199.) Poss. W yzzalay. 
(1369 : Dl. 5762.) Vyzala. (Családnévben, 1375 : Szulyovszky-lvt.) 
W yzola. (Családnévben, 1379 : N ádasdladányi lvt. I. 8.) W yzala. 
(Családnévben, 1393 : Ocskay-lvt.) Poss. W yzola. (1396: U. o.) 
Vizala. (Családnévben, 1397-: U. o.) Poss. Vyzzlalay. (1402: U. o.) 
W izola. (Családnévben, 1408 : Dl. 9369.) Nobiles de W yzola. (1408': 
Dl. 9416.) W yzolay. (Családnévben, 1409: O cskay-lvt.) Poss. 
Wyssolagye. (1420: U. o.) W yzola. (Családnévben, 1421 : Múz. T. a .) 
Poss. Vyssola. (1429 : Ocskay-lvt.) Visolay. (Családnévben, 1441 : 
Dl. 13,626.) Wyzola. (Családnévben, 1453 : Szulyovszky-lvt.)
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W yzoban. (Családnévben, 1458 : Podm aniczky-oklvt. I. 35.) Vyzowla. 
{Családnévben, 1458 : Dl. 15,222., Podm aniczky-oklvt. I. 37.) W yzola? 
(Családnévben, 1466 : Ocskay-lvt.) W yzalay. (1462 : Nyitrai kpt. 
N. 139., 528.) W yzolay. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,130.) W yzla. 
(Családnévben, 1472 : Dl. 17,286., Podm aniczky-oklvt. I. 106— 107.) 
W yzelay. (Családnévben, 1473 : Dl. 17,418., 17,368., 15,773., P od
m aniczky-oklvt. I. 110.) W yzlay. (Családnévben, 1464 : Múz. T. a. 
1476.) W yzzalay. (Családnévben, 1474 : N yitra i kp t. N. 492.) 
W izalai. (Családnévben, 1474: U. o.) W yzolay. (Családnévben, 
1475 : Dl. 17,715.) W yzolay. (Családnévben, 1483 : N yitra i k p t. P ro t. 
extraser. I. 10.) Poss. Viszolaj. (1487 : B alassa-lvt. m ás.) Vyzzolya. 
(Családnévben, 1488: Podm aniczky-oklvt. I. 194.) Poss. W ysolay. 
<1493 : Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. W yzlay. (1495 : Dl. 
20,329.) Poss. W yzolay. (1507 : B alassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. 
I. 533., 1519: B alassa-lvt.) Poss. W ysolay. (1520: Dl. 983., 23,398.)
— Birtokosai a Viszolaji-, Szlopnai-, Szunyogh-, Podm aniczky- és 
R ozvágyi-, to v áb b á  zálog címen a Leszkóczy-családok. — E gyhá
zát, illetve pap já t, P é te rt, m ár a pápai tizedjegyzékek em lítik. — 
Viszolaj és Szverepec határje le i 1327-ben : Gemwlchen bokor, Pas- 
cohe, P rokpataka , Nyrfa és B ykfa, Bodhalkwy ké, M artunpataka, 
vallis, que ven it de Skalycha versus Zwchyzka, 1369-ben pedig : 
W lachkouch hegy, Galganya bokor, Mezde, V eresharahst. —  Viszo
la j, Visolaje, Illavától távolabb  ék.-re.

Vosznica 1. Hvosznica.
Vranye. Poss. Vranye. (1438 : Szunyogh-lvt.) Poss. W ranye. 

U ranye. (1438 : Fejér : CD. X I. 170. E sterházy-h itb . lvt. Rep. 94. 
F. 1. N. 3.) Poss. W ranye. (1496 : Garam szentbenedeki kv t. F. 19. 
N. 49., 1499: U. o. F. 101. N. 24.) Poss. Vranye. (1504: Esterházy- 
hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et D., 1507: B alassa-lvt., Esterházy- 
h itb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Szunyogh-lvt.) Poss. Vrane. 
<1508 : B alassa-lvt.) Poss. W ranye. (1511 : Esterházy-hitb . lv t.
Rep. 28. F . A. N. 87 et C.) — B udetin  állandó tartozéka. —  V ranye 
<Varjad, Vranie) K iszucaújhelytől d.-re.

Zablát. Z abrath . (Családnévben, 1366: Múz. T. a., F e jé r : 
CD. IX . 7. 253.) Poss. Zablath. (1372 : Múz. középkori m ásolatok.
1411., 1382 : Szulyovszky-lvt.) Zablath. (Családnévben, 1391 : Múz. 
középkori m ásolatok. 1411., 1387 : Múz. T. a.) Zablaath. (Család
névben, 1404 : R akovszky-kvtár.) Poss. Zablath. (1421 : F e jé r : 
CD. X. 6. 432., 1422: Múz. T. a.) Zablath. (Családnévben, 1423: 
Múz. T. a., 1429 : U. o. 1465., 1435 : Dl. 12,688., 1459 : Dl. 15,362.) 
Poss. Zablathy. (1471: D l . '17,219., N yitra i kp t. B. 189.) Poss. 
Zablathya. (1475 : Dl. 983., 25241., N yitrai k p t. N. 378.) Poss. 
Zablath. (1484 : N y itra i kp t. P ro t. extraser. I. 13.) Poss. Zablathye. 
<1484 : Dl. 18,867., 1489 : N yitrai k p t. L. 3.) Poss. Zablathy. (1493 : 
Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. Zablath. (1497 : Akadém ia kéz
ira ttá ra .)  Poss. Zablathy. (1500 : Sim onyi-lvt. 247. sz.) Zalath.
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(Családnévben, 1501 : Podm aniczky-oklvt. I. 371., 377.) Poss. Zab- 
lathye. (1502 : Akadém ia kézira ttára . 1505.) Zablath. (Családnév
ben, 1505 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 2-1.) Poss. Zablath. (1505 : 
A kadém ia k ézira ttára .) Zablath. (Családnévben, 1506 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 486.) Zabla thya. (Családnévben, 1508: 1)1. 21,823., 
Podm aniczky oklevéltár. I. 539.) Zablath. (Családnévben, 1508: 
N yitra i kp t. P ro t. exlraser. I. 38., 39., Podm aniczky-oklvt. I. 548.,
562., 1511 : Múz. T. a.) Zabblath. (Családnévben, 1512 : Justh -lv t.) 
Zablath . (Családnévben, 1513 : U. o., 1515 : U. o., G aram szent
benedeki kv t. F. 183. N. 3., 1520 : Zay-lvt. L ilt. I. F. 2. N. 3.) 
Poss. Zablathy. (1520 : Dl. 983., 23,398.) Sablath. (Családnévben, 
1520 : Múz. t ” a.) Zablath. (1523: Pozsonyi kp t. Capsa C. F. 3. N.
23., 1525: Ju s th  lv t., Garam szentbenedeki kv t. P rot. B. f. 84.) 
Poss. Z ablath. (1526 : Garam szentbenedeki kv t. P ro t. B. f. 86., Dl.
24.791., Szepesi káptalan . P ro t. II. f. 44.) — Birtokosai a Zabláti, 
Z abláti Bruhacskó, Űjfalusi, Zamaróczy, Szlopnai, Velcsiczky, Tor- 
dameczy, és a XV. század végétől Kolozsvári, Zalczer stb. neveken 
nevezett újabb eredetű Zabláthy-családok. — Zablát (Vágszabolcs, 
Záblatie) Trencséntől ny.-ra.

Zabreg. Terra castrensium  ad Zabreg. (1259 : HO. VI. 97.) — 
E ltű n t b irtok, Dúló és Tuhinye között te rü lt el.

Zadubnye. Poss. Zadubnye. (1438 : Szunyogh-lvt.) Poss.
Zadubnie. (1439: F e jé r : CD. X I. 170., E sterházy-hitb . lvt. Rep. 
94. F. 1. N. 3.) Poss. Zadubnye. (1504 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 
28. F. A. N. 87 et D ., 1505 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa- 
lv t, 1507 : Szunyogh-lvt.) Poss. Zahodne (I). (1508 : Balassa- 
levéltár. m ás.) — B udetin  állandó tartozéka. — Zadubnye (Tölgyes
a lja , Zádubnie) Zsolnától é(k).-ra.

Zahunye. Poss. seu villa Zahunnye. (1439 : Teleki : A H unyadiak 
kora. X . 43., Bécsi áll. lv t. — Trencséni vár tartozéka. — E ltű n t 
b irtok , a felsorolás szerint Zlatóc vagy B arátlehota között te rü lt el.

Zakóé. Poss. Zakowcze. (1516 : Dl. 22,827., 24,353., 1517 : 
Dl. 22,938.) Pred. Zakawgye. (1517 : Garam szentbenedeki k v t. 
P ro t. I. f. 14.) — Birtokosa a Klobusici Korhán- és k ihalta  u tán  a 
Zápolyay-család, igényt ta r to t t  rá  a Podm aniczky-család is. — Már 
a  középkor végén pusztuló b irtok , az ik ta tásná l felsorolt szomszédok 
neveiből következtetve, Klobusic környékén feküdt.

Zalos. Zaluschy. (Családnévben, 1440 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 27.) Zaloschy. (Családnévben, 1440 : U. o. I. 28.) Zaluzie. (1476 : 
Dl. 17,782.) Zaluzzie. (Családnévben, 1479 : Dl. 18, 271., Podm a
niczky-oklvt. I. 134.) Zalosy. (Családnévben, 1481 : Dl. 19,454., 
Podm aniczky-oklvt. I. 153.) Zalwzye. (Családnévben, 1482 : Dl.
18.634., Podm aniczky-oklvt. I. 165.) Zalasye. (1482 : G aram szent
benedeki kv t. F. 16. N. 6., Podm aniczky-oklvt. I. 162.) Zalusye. 
(Családnévben, 1482 : Podm aniczky-oklvt. I. 167.) Zalosy. (Család
névben, 1483 : Dl. 18,807., Podm aniczky-oklvt. I. 171.) Zalos.

Fekete  N agy A n ta l : Trencsén várm egye történelm i fö ldrajza. 14
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(1484 : N yitrai k p t. N. 31.) Zalussie. (Családnévben, 1485: Podm a- 
niczky-oklvt. I. 188.) Zalussye. (Családnévben, 1494 : Dl. 19,923., 
Podm aniczky-oklvt. í. 242.) Zalwsky. (Családnévben, 1 4 9 4 : Pod
m aniczky-oklvt. I. 239.) Zalwsye. (Családnévben, 1492 : Dl. 20,214., 
Podm aniczky-oklvt. I. 252.) Zalos. (Családnévben, 1 4 9 6 : D l.
20,315.) Zalwz. (Családnévben, 1498 : Garam szentbenedeki k v t. 
F. 47. N. 10.) Zalos. (Családnévben, 1500 : Podm aniczky-oklvt.
I. 365., 366.) Zaloz. (Családnévben, 1503 : U. o. 393.) Zalosy. 
(Családnévben, 1503 : U. o. 397.) Zalwsy. (Családnévben, 1504 : 
U. o. 409., 417., 419.) Zalos. (Családnévben, 1504 : Dl. 22,543., Pod
m aniczky-oklvt. I. 514., 515.) Zalwze. (Családnévben, 1 5 0 7 : Dl.
21,655., Podm aniczky-oklvt. 513.) Zalwsye. (Családnévben, 1507 : 
B alassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 533.) Zalossy. (Családnévben,
1508 : Dl. 21,792., Podm aniczky-oklvt. I. 543.) Zalwse. (Család
névben, 1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 555., 1510 : Dl. 21,993.,
Podm aniczky-oklvt. I. 581.) Poss. Zaluse. (1516 : Dl. 22,827.,
24,953.) Poss. Zalwse. (1517 : Dl. 22,398., Garam szentbenedeki k v t. 
P ro t. I. f. 14.) Zalwze. (Családnévben, 1518 : Dl. 23,004.) Zalws. 
(Családnévben, 1525 : G aram szentbenedeki kv t. F. 21. N. 52., 
F. 126. N. 19.) Zalwze. (Családnévben, 1525 : Dl. 24,068.) —  B ir
tokosai a Zalusky-, Klobusici K orhán- és a Zápolyai-családok, m ely 
utóbbival a Podm aniczky-család perel a b irtokért. — Ma Zalus néven 
puszta Vágteplic ha tá rában , a falutól k.-re.

Zamárd. Villa Samar. (1208 : Dl. 54., HO. VII. 4.) Villa Zam ar. 
(1241 : HO. VI. 39., A kadém ia kézira ttára .) Villa Zamard. (1245 : 
Letopis. VI. 143.) Villa Zamar. (1261 : HO. VI. 108.) Villa Szám ár. 
(1265 : Dl. 587., ÁUO. VIII. 122.) Villa Zamar. (1265 : Fejér : CD. 
X. 3. 255.) Poss. Zamar. (1322 : Akadém ia kézira ttára .) Zam ar. 
(1324 : Múz. T. a., Anjoukori-okm t. II. 142.) Poss. Zam ard. (1325 : 
Dl. 25,136.) Poss. Zamar. (1341 : Akadém ia kézira ttára .) Zamar. 
(Családnévben, 1355 : Dl. 4574.) Zam ard. (Családnévben, 1356 : 
Dl. 4632.) Zum ard. (Családnévben, 1366 : Fejér : CD. IX . 5., 39.) 
Zam ard. (Családnévben, 1366 : U. o. X. 7. 253., 255.) Zam ar. 
(Családnévben, 1366 : Múz. T. a.) Zam ard. (Családnévben, 1367 : 
Dl. 25,136., 1370: Dl. 5852.) Zomar. (Családnévben, 1374: Esterházy- 
hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 168 et NB.) Poss. Zamard. (1375 : 
M otesiczky-lvt., 1379 : Dl. 6615., 1380 : Dl. 6700.) Poss. Zamarocz. 
(1381 : DÍ. 99 ex 1659., Dl. 1812 ex 1563., 6849 ex 1618.) Zam ard. 
(Családnévben, 1388 : Múz. T. a., 1392 : Szulyovszky-lvt., 1397 : 
Dl. 8224., 8225., 9140., Múz. T. a., 1408 : Múz. T. a., Dl. 9117., 
1415 : Dl. 10,365., 1417 : Múz. T. a.) Sam ard. (Családnévben, 1419 : 
Dl. 10,815.) Poss. Sam ard. (1418: Akadém ia k ézira ttára .). Zamard. 
(1419 : R akovszky-kvtár.) Somar. (Családnévben, 1420 : Múz. T. a.) 
Sam ard. (1422 : Múz. T. a., R akovszky-kvtár.) Zamard. (1421 
F e jé r: CD. X. 6. 432.) Sam ard. (Családnévben, 1423: Süulyovszky- 
levéltár.) Poss. Zam ard. (1423 : Dl. 11,316., 11,359.) Zamard. (Család-
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névben, 1423 : Múz. T. a., 1424: U. o.) Zamarocz. (Családnévben, 
1424 : Dl. 6812. ex 1563.) Zamard. (Családnévben, 1435 : Dl. 12,688., 
1439 : Dl. 13,350., 1453 : Múz. T. a.) Zomar. (Családnévben, 1453 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a.) Sam ard. (Családnévben, 1456 : Múz. 
T. a .) Zam ard. (Családnévben, 1458: Múz. T. a.) Zam ardfalwa. 
(Családnévben, 1460 : N yitra i kp t. N. 926.) Sam ard. (Családnévben, 
1461 : N ádasdladányi lvt. I. 23.) Zamard. (Családnévben, 1464 : 
Dl. 15,983., 1466 : Dl. 16,434.) Samard. (Családnévben, 1466 : 
A kadém ia kézira ttára , Múz. T. a.) Zam ard. (Családnévben, 1468 : 
Múz. T. a ., 1470 : Dl. 17,016., Podm aniczky-oklvt. I. 93., 1471 : 
Dl. 17,219.) Zamarowcz. (1471 : Dl. 17,219., N yitrai kp t. B. 189.) 
Zam ard. (Családnévben, 1471 : Dl. 17,130.) Samard. (Családnévben, 
1472 : M otesiczky-lvt.) Zomarow. (Családnévben, 1472 : Dl. 17,286., 
Podm aniczky-oklvt. I. 104, 107.) Zamard. (1472 : Dl. 24,976.) 
Sam ard. (1473 : Dl. 17,477.) Zam ard. (Családnévben, 1474 : Múz. 
T. a. 1476., N yitrai kp t. N. 972., Podm aniczky-oklvt. I. 116., Múz. 
T. a.) Poss. Zamard. (1475 : Dl. 983., 16,484., 25,241., N yitrai kp t. 
N. 378.) Zam ard. (Családnévben, 1475 : Múz. T. a.) Zamarow. 
(Családnévben, 1480 : Podm aniczky-oklvt. I. 141.) Sam ard. (Család
névben, 1476 : Dl. 17,782., 1478 : A kadém ia kézirattára .) Zam ard. 
(Családnévben, 1478 : N yitrai kp t. C. 216., Akadém ia kézira ttára .) 
Zamarow. (Családnévben, 1480 : Dl. 18,401.) Zam ardh. (Család
névben, 1480 : N yitrai kp t. N. 547.) Zam ard. (Családnévben, 1481 : 
Múz. T. a., M otesiczky-lvt.) Poss. Zamard. (1482 : N yitra i kp t. 
N. 11., Múz. T. a.) Zamarowcz. (Családnévben, 1483 : U. o. N. 10.) 
Poss. Zam ard. (1484 : U. o. P ro t. extraser. I. 14.) Zam ard. (Család
névben, 1484 : U. o. P ro t. extraser. I. 15.) Poss. Zam ard. (1488 : 
Dl. 18,867.) Zamard. (Családnévben, 1488 : N yitra i kp t. N. 458., 
1489 : U. o. A. 3.) Poss. Zamard. (1491 : A kadém ia kézirattára , 
N yitra i kp t. N. 766.) Zam ard. (Családnévben, 1492 : N yitrai kpt. 
ZZ. 148.) Somard. (Családnévben, 1493 : Dl. 20,107.) Poss. Zamard. 
(1493 : Dl. 23,398., Múz. T. a. 1519., Akadém ia kézirattára,- 1494 : 
Akadémia kézira ttára .) Somard. (Családnévben, 1495 : Múz. T. a.) 
Poss. Zamard. (1497 : Akadém ia kézira ttára .) Sam ard. (Család
névben, 1498 : Dl. 20,671.) Poss. Samard. (1498 : Dl. 24,997.)
Poss. Zam ard. (1500 : Garam szentbenedeki kv t. F. 4. N. 32., Simonyi- 
levéltár 247. sz., 1502 : Akadém ia kézirattára. 1505., 1505 : U. o.) 
Zamard. (Családnévben, 1505 : N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. 24.) 
Poss. Zamard. (1507 : Dl. 983., 1508 : Dl. 22,822., N yitrai kp t. Prot. 
extraser. I. 38.) Zamard. (Családnévben, 1508 : N yitrai kp t. P ro t. 
extraser. I. 39., 47., 1511 : Múz. T. a.) Zamarowcz. (Családnévben, 
1514 : Esterházy h itb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 6., Rep. 28. F. C. N. 187.) 
Zam ard. (Családnévben, 1516 : Garam szentbenedeki kv t. F. 21. 
N. 48., F. 94. N. 34., Dl. 22,803.) Po«s. Zamaroch. (1516 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 3. N. 73.) Poss. Zamard. (1518 : N yitrai kpt. 
P ro t. exlraser. II. f. 1.) Poss. Zamard. (1520 : Dl. 983., 23,398.,

14
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1524 : N yitra i k p t. Dd. 2.) Poss. Zamarowcz. (1526 : Szepesi kp t. P ro t.
II. f. 44.) — A Zamaróczy-, Zam árdi A bránffy-, Verbkai-, Szlopnai-, 
Tordameczy- és az ú jabb Zabláthy-családok birtoka. — H atárjelei 
1341-ben Wag folyó, Jeghenyefa, Cipkebukur, Tulfa, 1423-ban pedig: 
Lato zigethe, W agh folyó, L atorethe, N yarffa. —  Zamaróc (Vág- 
zam árd, Zamarovce) Trencséntől é.-ra.

Zárjees. Poss. Zaryecze. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Zaryczy. 
(1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 405.) Poss. Zarichy. 
(1504: Dl. 21,262., Podm aniczky-oklvt. I. 405.) Poss. Zarycze. 
(1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 512.) Zaryecze. (1512 : Turóci kv t. 
P ro t. vet. f. 20.) Poss. Zarycze. (1515 : Dl. 22,694.) Ledniee állandó 
tartozéka. —  Zárjees (Felsőzáros, Zarieöie) Puchótól ény.-ra. 

Zarov 1. Miszarov.
Zaszkale 1. Kőmegy név a la tt.
Zasztranya. Poss. seu villa Zaztrany. (1439 : Teleki : A H unya

diak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. Z azthranya. (1520 : Tört. Tár. 
1897. 686.) — Óvár tartozéka. — Zasztranya (Vághegyes, Zástranie) 
Zsolnától ék.-re.

Zavada. a) Poss. Zawad. (1493 : Dl. 19,969.) — Trencsén 
v ár tartozéka. — Zavada (Trencsénzávod, Závada) Trencséntől 
é.-ra.

Zavada. b) Poss. Zawada. (1429 : Szulyovszky-lvt., 1437 : U. o.) 
Poss. Zaw atha. (1467 : Dl. 16,566.) Poss. Zawoda. (1473 : Dl. 15,773.,
17,368., 17,418., Podm aniczky-oklv. 110.) Poss. Zawada. (1496 : 
Dl. 20,305.) —  K asza v ár tartozéka, egy időben zálogban a Gyur- 
gyovei-családnál. — Nemeszávod (Nemeslak, Zemianska Závada) 
V ágbesztercétől dk.-re.

Zavada. c) Poss. seu villa Zawada. (1439 : T e le k i: A H unyadiak 
kora. X . 43. Bécsi áll. lv t.) Poss. Zawodia. (1458: M otesiczky-lvt.) 
Poss. Zawoge. (1489 : U. ó.) Poss. Zawogye. (1498 : U. o.) Poss. 
Zawogy. (1512 : U. o.) Poss. Zawogya. (1522 : U. o.) Poss. Zawoda. 
(1522 : U. o.) Poss. Zawody. (1525 : U. o.) — Feltűnésekor Trencsén 
v ár tartozéka, későbbi birtokosai a M ajthényi-, M ajthényi Tom pa- 
(Motesiczky-), zálogjogon pedig a M ittai Rozson- és H erdy-csalá- 
dok. — E ltű n t birtok, az 1512. évi oklevél Boboth m ellettinek 
m ondja.

Zavada. d) Poss. Zawada. (1481 : N yitra i kp t. N. 666., Motesiczky- 
levéltár.) Poss. Zawoda. (1483 : Zay-lvt. L itt. L. F. 1. N. 1., L itt. I. 
F. 1. N. 6.) Zawada. (1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 181.) Zawoda. 
(1492 : Dl. 19,800., Podm aniczky-oklvt. I. 216.) Poss. Zauada. 
(1506 : G aram szentbenedeki kv t. Prot. A. f. 36.) Poss. Zawoda. 
(1506 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11., Podm aniczky-oklvt. I. 487.) 
Poss. Zauada. (1525 : Garam szentbenedeki kvt. P rot. B. f. 83.) Poss. 
Zaw ada. (1525 : U. o. F. 32. N. 38., 1526 : Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) 
Ugróc v ár tartozéka. — 1485-ben Parthrw sk Péter, Rozewe Benedek, 
Zwara Jakab  névszerint felsorolt jobbágyait, 1492-ben pedig vlach
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lakosait említik. —  Zavada (Bánzabos, Závada) B ántól ék.-re, távo
labb a ny itra i h a tá r felé.

Zavadka. Poss. Zawadka. (1469 : DL 16,784., 1525 : Dl. 24,068,) 
Hricsó tartozéka. —  1525-ben Podhorszky M árton itten i jobbágyot 
említik. — Azonos Pastinazavadával (Pásztorzávod, P astina  Závada) 
Biccsétől k(d).-re.

Zavodi. Poss. Kyszauoda. (1393 : Dl. 7848., 1395 : Dl. 9078.) 
Poss. Zaw athka. (1474 : Múz. T. a. 1476., N yitrai kp t. N. 492., Dl. 
17,605.) Poss. Zawody. (1483 : N yitra i kp t. N. 10., E sterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. C. N. 179.) Poss. Zawada penes civitatem  nostram  
(regis) Silina. (1483: O. L. E rnst-gyüjt.) Poss. Zawody prope civita
tem  nostram  (regis) Solna. (1485 : U. o.) Poss. Zawody. (1508 : E ster
házy hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15.) Poss. Zawdie. Sawode. (1509 : 
U. o. Rep. 28. F. C. N. 184.) Poss. Zawdy. Zawodi. (1519 : DI. 23,279.) 
Poss. Zawoda. (1520 : DI. 2334.) —  Lietava, m ajd Sztrecsén tartozéka. 
Egy részét, mely a zsolnai soltészság tartozéka volt, Kinizsi Pál és 
a Podm aniczky-család Bírták, m ajd m egvette Zsolna város. —• B írt 
i t t  a Knyecz-család is. —  Zavodi (Szentistvánpatak, Závodie) köz
vetlen Zsolna m ellett, tőle ny.-ra.

Zavrathie. Poss. Zawrathye. (1462 : Dl. 15,772., 1467 : Dl. 16,566.) 
Pred. Zawrathye. (1496 : Dl. 20,315.) —  K asza v ár tartozéka. —- 
A felsorolási rendből következtetve M ojtin környékén feküdt.

Zbinyó. Villa ízben. (1407 : Fejér : CD. X . 4. 642.) Poss. Zby- 
nyowe. (1474 : Múz. T. a. 1476 : N yitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605,-) 
Poss. Zbynow. (1488 : Dl. 19,421.) Poss. Zmyno. (!) (1496 : Dl. 20,315.) 
Scultetus de Zbynow. (1525 : Dl. 24,068.) — L ietava tartozéka , örö
kös soltészsággal. — Zbinyó (Zebény, Zbynov) R ajectől é.-ra.

Zbore. Poss. Zbosse. (!) (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Zbore. (1475 : 
Dl. 17,715., 1504 : Dl. 24,621., Podm aniczky-oklvt. I. 405., 418.,
1507 : Dl. 21,655., Podm aniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Zbor. (1515 : 
Dl. 22,694.) — Lednice vár állandó tartozéka. — - Zbora (Alsózboró, 
Zbora) Puchótól ény.-ra.

Zebedrás 1. Szebedrázs.
Zlatóc. Terra Zlatouice castrensis. (1244 : Fejér : CD. IV. 1. 343.) 

Villa Zlachovecz. (1245 : Letopis. VI. 143.) Poss. seu villa Zlatowycz. 
(1439 : Teleki : A H unyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.) Poss. 
Zlathocz. (1493 : Dl. 19,969.) — Trencsén tartozéka korábban teljes 
egészében, 1493-ban m ár csak részben, többi b irtokosait nem ismer
jük. — Zlatóc (Vágaranyos, Zlatovce) Trencsén közelében, tőle ény.-ra.

Zliechó. T erra Zlieho. (1272 : Dl. 798., 794., Fejér : CD. X. 3., 
259.) Zlechow. (1330 : Anjoukori-okm t. II. 500., Dl. 2624., 25,086.) 
Zliho. Zliecho. (1330 : Dl. 25,085., Fejér : CD. VIII. 3. 451.) Coloni 
de Zliecho. (1354 : A njoukori-okm t. VI. 232., Dl. 4448., 4449.) Poss. 
Zlyecho. (1364 : Dl. 5329., Fejér : CD. IX. 6. 128., Dl. 4449., Köp- 
csényi lvt. Capsa 13. F. 16. N. 52.) Villa Zlechow. (1418 : Chaloupeczky 
K niha Zilinská. 91.) Villa Zlechow. (1508 : Dl. 21,890. — A garam -
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szentbenedeki, m ajd a szkalkai apátság birtoka, melynek i t t  1508- 
ban 8 jobbágya volt. —  H atárjelei 1272-ben Podskalye, Straz 
hegy, Drascina völgy, Wnalie forrás, Solymos kő, Mazacka hegy, 
Moite hegy, Ostro kő, B istra studine, Siroka dolynka, W aspenyczka 
hegy, Zlezaygnek hely, B elapatak, Rabovecz folyó, N itricha, Hucho 
folyók, Ozelne hegy, 1364-ben p e d ig : Podszkalia, Straz hegy,
Vereskeő kő, R adauecz, Ocztro, Oztre forrás, W apeniczka hegy, 
Ptassicz, Zlezainek hely, Belapotok, Domanouich csúcs, Huczko 
folyó, Greczka folyó, Jaz trab  hely, Oszolna hegy, m ajd Zlezainek 
hegy, Bella víz, D om anouith csúcs, Nazdugyene hegy, Ribere N itt- 
ricza és Huczko-folyók találkozása, Jestrebe víz, Czelne (Ozelne) 
hegy, Z trasa hegy, WuaJ kú t, Zokolecz kő, R a to tina  hegy, Mazaczka 
és Moite hegyek, Oztra kő, B istra forrás, P tacznik hegy. — Zliechó 
(Zsolt, Zliechov) Illavától k .-re a ny itra i h a tá r  m entén.

Zubák. Poss. Zwbaky. (1471 : Dl. 17,185.) Poss. Zwbak. (1475 : 
Dl. 17,715., 1515 : Dl. 22,694.) — Lednice vár tartozéka. — Zubák. 
(Trencsénfogas, Zubak) Puchótól ny(é).-ra.

Zsámbokrét. Sabokregh. (M indenütt csak családnévben, 1478 : 
N yitrai kpt. N. 216.) Zabokrek. (1489 : Ocskay-lvt.) Sam bokreth. 
(1496 : N yitrai kpt. O. 13., A kadém ia kézirattára.) Sambokrek. 
(1499 : Múz. T. a.) Sabokrek. (1506 : U. o.) Sebokrek. (1513 : O. L. 
Post adv. F. 26. N. 27.) Sambokrek. (1521 : Lev. Közi. 1937. 236.) — 
Birtokosa a Zsámbokréti^család. — Zsám bokrét, Vágzsámbokrét, 
Melcsics és Ádám falva között, Trencséntől dny.-ra.

FŐBB BIBTOKOSAI:

Abránffy-cs. 1. a Zamaróczy-cs.-nál 1494-ben.
Adamovszky- (Ádámfalvi) cs. Nemzeti nyelven Adamowczky 

és Adamowzky alakban csak a középkor végén, 1513-ban, 1524-ben 
és 1518-ban tűn ik  fel, egyébként a családnév m indenütt latinos alak
ban fordul elő. A Nezétei-család Ádám nevű tag ja  u tán  alakult ki 
úgy a birtok, m in t abból a család neve. — Ádám fia A ntal fia György 
1402-ben Ádám falván 7 hold földet elzálogosít a ty ja  rokonának, 
Á gotának, férjének Miklósnak és fiának Balázsnak. Miklós 1409-ben 
békebíróként szerepel a Velcsiczky-család birtokperében. Jakab  fia 
Mihály 1466-ban nezétei részbirtokos. A család tagjainak szaporodá
sával apró kis birtokrészeikért megindul a harc. Jakab  fiait, Jánost, 
M ihályt, István t és Lászlót 1469-ben eltiltja  Stepkó fia Miklós ádám 
falvi része használatától, 1473-ban pedig János és Balázs kötnek egyes
séget egy kuriális földdarab ügyében és a h a tá rt is megvonják. János 
leánya Anna, Velcsici Helmes Máténé férje u tán  1484-ben hitbért 
és jegyajándékot kap Velcsic birtokból a velcsici Helmes-családtól. 
1494-ben Simon eltiltja  ádám falvi IJher Jánost egy ádám falvi b irtok
rész elzálogosításától. A családból Miklós igényt ta r to tt  Szedlicsna-
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birtok  egy részére és 1496-ban ellentm ondott, am ikor a Szedlicsnai 
Miló- és Salkó-családokat új adom ány címén be akarták  vezetni a 
szedlicsnai birtokrészbe. Simon, János, László és Gáspár 1513-ban 
szomszédként szerepelnek egy velcsici ik tatásnál. Szaniszlót 1518- 
ban bepanaszolta a szedlicsnai Glósz-család az országbíró előtt, 
hogy az ő szedlicsnai pusztán álló kúriá já t, mely Köpcsaszkó 
János és Bremecskó Pál kúriái között fekszik, hatalm asul elfog
lalta. Ugyancsak Szaniszló és György 1519-ben és 1520-ban k irá
lyi adom ányt kapnak Szedlicsnán egy kúriára és egy házra, m e
lyekbe új adom ány címén ellentm ondás nélkül be is vezetik őket. 
György fiai Mihály, János és Ráfael Velcsicen is birtokosok és
1524-ben nagybátyjuk, György o ttan i k ú riá já t eladják ádám 
falvi Zlam ka Jánosnak. Szaniszló 1524-ben panaszt emel a király 
e lő tt Szunyogh B ertalan ellen, akinek emberei zsindelyeket ve t
tek  el hatalm asul tőle. — A család később több ágra vá lt szét és 
egyes ágai külön neveket is vettek  fel, így Ádám falváról nevezi 
m agát az Uher- és Zlamka-család. A Stefkó-család, hol Á dám 
falváról, hol pedig Nezetéről nevezi m agát. L. az egyes családnevek 
a la tt. (1402 : Akadémia kézirattára, 1409 : R udnay-lv t., 1466 : 
Akadém ia kézirattára, 1469 : U. o., 1473 : U. o., 1484 : N yitrai kpt. 
Prot. extraser. I. 12., 1494 : Akadém ia kézira ttára , 1496 : N yitra i kpt. 
L itt. E. N. 764., 1513 : O. L. Post. adv. F. 26. N. 27., 1518 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 30. N. 36., 1519 : Szilvay-lvt. N. 91., 1520 :
O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 99., 101. sz., 1524 : Turóci kvt. Prot. vet. 
f. 85., Garam szentbenedeki kvt. F. 132. N. 28.)

Almádi apátság 1323-ban em lített, de meg nem nevezett birtoka 
Bánpüspöki m ellett feküdt. (O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.)

Alsódraskóczy-cs. a Draskóczyak egyik ága. L. a Draskóczy- 
családnál.

Anda-(Horoveci) cs. Benedek leánya D orottya és férje Marci- 
bányi M átyás igényt ta r to tta k  a m agtalanul elhalt Horoveczky 
András fia László b irtokaira, Horovec, Szucsinafalva és Lehotka 
részbirtokokra, de am ikor 1492-ben m agukat be akarták  ősi jogon 
ik ta tta tn i, a Szlopnai-család ellentm ondott. (Esterházy hitb . lvt. 
Rep. 27. F. A. N. 22 et C.)

Apay-cs. Pozsonymegyei eredetű család. András fiai Sebestyén 
és László, továbbá Zsigmond fiai János és Benedek unokatestvérek 
1435-ben új adom ányba kapják Sebestyénfalva b irtokot, ami arra 
m u ta t, hogy a család itten i birtokjoga régebbi eredetű. Sebestyén 
lánya'V eronika, Fehérvári Borissza B álintnéis erősíteni ak a rta  birtok- 
jogát, am ikor 1503-ban és 1504-ben.országbírói paranccsal eszközölte 
ki, hogy m agát testvére Balázs sebestyénfalvi b irtokába beiktathassa. 
Ugyancsak László leánya K atalin, Réthey Zsigmondné fia Jánosnak 
Sebestyénfalvi Mihály sebestyénfalvi birtokrészébe leendő beik ta tá
sát rendeli el az országbíró 1503-ban, 1504-ben pedig László leánya 
K atalin  és férje Oszvald fiának Jánosnak bevezetését rendeli el az
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országbíró, de a beik tatás végrehajtására nincsenek adataink. M int 
leányági leszárm azott, 1506-ban a R éthey-család is igényt ta r to t t  
a sebestyénfalvi birtokrészre. Az Apay-család többi ágai is fel akar
tá k  újítani régi jogaikat és ik ta tás á ltal még jobban megerősíteni, 
m ert 1510-ben Boldizsár és Péter fia Ferenc eszközöltek ki ik ta tó 
parancsot a sebestyénfalvi birtokrészre, de az ik tatásnál a család 
többi tag jai ellentm ondottak. Tíz évvel később, 1520-ban Boldizsár 
fia Lőrinc kért ik ta tóparancso t, hogy m agát ősi jogon bevezettesse 
a sebestyénfalvi birtokrészbe. — (1435 : A pponyi-okm t. I. 293., 1503 : 
Pozsonyi kp t. Capsa I. F. 3. N. 14., 15., 1504 : U. o. Capsa. I. F. 3. 
N. 15., 16., 1506 : U. o. Capsa 1. F. 3. N. 18., 1510 : U. o. Capsa 1. F. 3. 
N. 21., 1520 : U. o. Capsa 1. F. 3. N. 22.)

Apáthy-cs. A Velcziczky-család egyik ága. L. az utóbbi néven.
Aponyi-cs. 1. Kisaponyi néven.
Bábi-cs. A Szlopnai-család revén szerzett b irtokokat, János fele

sége ugyanis Szlopnai Gáspár leánya K atalin  volt, ak it azonban, am i
kor 1493-ban a részét kérte családjától Oroszlánkő várból, családja 
elu tasíto tt. Gergely, Benedek és László leánya K risztina 1521-ben 
e ltilto tták  Szlopnai Miklóst Oroszlánkő várának  elidegenítésétől, 
a Sibaholy- és Sárkány-családot pedig a megszerzésétől. (1493 : Dl.
23,398., Múz. T. a. 1519. XI. 6., 1521 : Lev. Közi. 1937. 235.) V. ö. : 
,Sz/op/iaí-családdal.

Bachó-(Dezséri) cs. A k iterjed t Dezséry-család egyik ága. Nevé
nek változatai Bakó (1469), Bacho (1487), Bakho (1513) és Bakó 
(1516). János és fia A ndrás szomszédként szerepel 1469-ben egy 
dezséri ik ta tásnál, Is tván  pedig 1487-ben pruszi ik tatásnál. 1513-ban 
János és Jerom os szintén szomszédok egy felsőozori ik tatásnál. 
Miklós a többi Dezsierekkel együtt 1516-ban hatalm askodott Dánffy 
András özvegyének podluzsáni birtokán. —  (1469 : N yitrai k p t. 
N. 490., 1487 : U. o. N. 773., 1513 : U. o. L itt. Z. N. 5.,’ 1516 : Garam 
szentbenedeki kv t. F. 59. N. 15.)

Badinai Lank fiai Miklós és Balázs ígéretet kapnak 1338-ban a 
Veszkai-családtól, hogy az a H raboka birtokból járó leánynegyedet 
k iad ja  nekik. (1388 : Rákóczi—Asprem ont-lvt. Capsa 115. F. 3. 
N. 58.)

Balasier-(Bossányi) cs. Válószínőleg a Bossányi-családnak egyik 
ága és egyetlen alkalom m al szereplő nevét a ttó l a Balázstól nyerte, 
akinek özvegye Somosi Somos Erzsébet 1497-ben n yug ta tja  Bos- 
sányi Benedek leszárm azottait Neporác, Kisneporác és K unlehota 
birtokokból járó  hitbére és jegyajándéka felől. (O. L. Bossányi-lvt. 
N. 9.)

Balassa-(Gyarm ati) cs. E  néven tárgyaljuk azokat az adatokat, 
melyek még a család nevének kialakulása előtti időkre vonatkoznak. 
A család a megye felső részében b írt a X III. századtól kezdve nagy- 
kiterjedésű birtokokat. Mihály és Detre 1254-ben kapják adom ányba 
Béla királytól a trencséni várhoz tartozó Jeszeszin földet, melyen
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Kiszucaújhely cs környéke alakult ki. 1267-ben a király Mikó fiainak* 
Péternek, Agócsnak, Mikónak és Detre fiainak ítéli az Árva váráért 
cserébe kapott Toplica, Várna és Zsolna birtokokat Mihály íia  Jakab  
trencséni ispán és testvérei ellenében, akik azt Béla király adom ányá
nak m ondták. Igényt ta r to tt  a család Hricsó várára  is és Miklós fia 
Domokos perelt is annak b irtokáért a Bejc-nembeliek ellen, de 
a király 1272-ben az előtte folyó pert a Bejc-nembeliek jav ára  dön
tö tte  el és a v á ra t nekik ítélte oda, akiktől aztán  Mikó fia B iter és 
Detre fia Mikó m egvették 1278-ban. H ricsót azonban nem sokáig 
b írták  békében, m ert Tholus m ester özvegye perrel tám ad ta  őket és 
hogy a békés b irtoklást biztosítsák, Hricsóból és tartozékaiból 1282- 
ben kielégítették az özvegyet. A .család egyik ága visszavonult ősi 
b irtokainak területére, am ikor B iter és fia János 1297-ben Ovcsarszkó* 
Hricsóhoz tartozó b irtokukat cserébe ad ták  Mikónak nógrádmegyei 
birtokokért. U gyanebben az évben, 1297-ben Mikó fia Péter és B iter, 
továbbá Detre fia Mikó perelnek Bogomér fia Szoboszlóval Kiszuca
újhely m ia tt, melyről azt á llíto tták , hogy V árna, vagyis Varin 
nevű birtokukhoz tartozik. V árnán kívül azonban még az övéké volt 
Zsolna is, ahol Mikó fia B iter részén 1300 körül hatalm askodott bizo
nyos M árton fia István. Csák Máté uralm a, m int á lta lában  az összes 
vágm enti birtokosokat, a Balassa-család őseit is m egfosztotta b irto 
kától. Csák Máté elfoglalta a családtól V árna, Budetin , L ietava és 
Hricsó v árakat, am iket a család, nevezetesen B iter fia Péter és másik 
fia Miklós fia György 1321-ben kapott-v issza K ároly királytól. B iter 
fiai végleg visszavonulnak a trencséni birtoklástól 1323-ban, am ikor 
a varini u radalm at cserébe ad ják  más megyebeli birtokokért a velük 
közös eredetű Doncs m esternek. —  (1254 : ÁUO. 246., Balassa-lvt.* 
1267 : Köpcsényi lvt. Lad. 12. F. 5. N. 12., B alassa-lvt., W enze l: 
ÁUO. III. 156., 1272 : Múz. T. a., Wenzel : ÁUO. IV. 9., Köpcsényi 
levéltár. I.ad. 12. F. 5. N. 12., 1278 : Balassa-lvt.*, Wenzel : ÁUO. 
IV. 173., 1282 : HO. VI. 278., Balafsá-lvt'., Köpcsényi lvt. Lad.
12. F. 5. N. 12., Wenzel : ÁUO. IV: 246., 1297 : B alassa-lvt., Wenzel: 
ÁUO. V. 177., 182., 1300 k ö rü l: W enzel: ÁUO. V. 180., 1321: 
Balassa-lvt., Köpcsényi lvt. Lad. 12. F. 5. N. 12., 1323 : Balassa- 
levéltár, Köpcsényi lvt. Lad. 12. F. 5. N. 12. V. ö. még Zolnay 
László : Donch m ester és a Balassák ősei. Turul. 1937. 22.)

Ualogh-cs. Miklós b írja  1379-ben a Dubniccal szomszédos Leszkó- 
cot. (N ádasdladányi lvt. I. 8.)

llnloyhi-cs. A Balog nemzetségből származik, m int azt a leszárm a
zási adatok m u ta tják . O th tfia Domokos b írta  Sztranszka, Konszka 
és S tefánborbája b irtokokat. 1368-ban az esztergomi érsek engedé
lyével Sztranszka birtokon, mely addig a rajeci Szent László egyház 
alá ta rto zo tt, tem plom ot é p ítte te tt és egyházilag a másik két b irto 
kot is alárendelte. Övéké volt még Teplic is. 1376-ban azonban összes 
trencséni b irtokaikat elcserélték Oth fiai Domokos, Gergely és Miklós, 
továbbá Domokos fiai Mihály, Péter és János a nógrádmegyei H aláp
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és Marcali birtokokért, mely utóbbiról később M arczalinak nevezték 
a családot. (1368 : Zichy-okmt. III. 366., 1376 : Básthy-cs. lvt.
F. R. N. 1.) ■

Bán- (Osztopáni) cs. L. a A'artídt'-családnál.
Banesa-(M ittai) cs. Mint előneve m u ta tja  a k ite rjed t M itticzky- 

család egyik ága. Bancha M árton egy nemesi kú riá t b írt M ittán, 
m elyet halála u tán  a M ittai Benyó-család örökölt 1520-ban. (G aram 
szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 167.)

Bánffy-;(Atsólendvai, Lendvai) cs. Mint Stibor vajda leányági 
leszárm azottai ju to tta k  a bolondóci vár birtokába, de arra még erő
sebb jogcím et szereztek, am ikor Zsigmond király 1437-ben. István 
fia Pálnak és annak m agtalan halála esetére testvérének Istvánnak 
ad ja  a Stibor halálával gazdátlanná le tt Bolondóc vára t. Pál azonban 
Bolondóc régi tartozékain  kívül m egkapta a várral együ tt a korábban 
szintén Stibor által b írt ugróci vár tartozékainak egy részét is, m ert 
A lbert király 1439-ben a bolondóci vár tartozékai között sorolja fel 
Ksinna, Mezgóc, Baszna és Szlatina b irtokokat is és m eghagyja 
az ugr-óci várnagynak, hogy a felsorolt birtokok jobbágyait ne hábor
gassa az erdők használatában. 1450-ben Pál felesége K atalin  és gyer
mekei János, D orottya, Borbála és Ju liánná birtokai közül Szlati- 
nát, Mezgócot és B asznát elfoglalta Szentmiklósi Pongrác, ami m ia tt 
tiltakozást is je len tettek  be a nyitrai káptalannál. István fiai István 
(ennek fiai Miklós és Jakab) és István másik fia Pál fia János 1477- 
ben kölcsönös örökösödési szerződésre lépnek egymással a bolondóci, 
illetve a solymosi uradalm akat illetőleg, am it M átyás királlyal is 
m egerősítettek. Az uradalm akba és tartozékaiba még ebben az év
ben, illetve 1479-ben be is vezette tték  m agukat. 1480-ban János b írja  
a tartozékok közül Basznát, melynek községi szabadalomlevelét 
m egerősítteti a királlyal. Pál fia Jáfios 1494-ben a nővére B orbálá
nak Bolondócból járó  leánynegyed m ia tt pert kezdett annak férjé
vel Szécsy Miklóssal és ennek folyam án 1496-ban á tíra tja  az 1437. 
évi oklevelet. János vágújhelyi várnagya 1479-ben elfogatta a nyitrai 
püspök Balázs nevű prédiálisát, amikor azt u ra  hadfelkelésbe küldte. 
Pál lánya D orottya, Rozgonyi János özvegye, az a ty ja  u tán  Bolon
dócból járó részét leányának, K anizsay Györgynének adja 1497-ben.— 
A zavaros politikái és birtokviszonyok elm últával az ugróci vár urai 
igyekeztek a varnak Bolondóchoz kapcsolt tartozékait visszaszerezni 
és bevádolták Jánost, hogy erőszakkal foglalta el az ugróci várhoz 
tartozó Nagyszlatina, Baszna és Mezgóc birtokokat. Dánffy András 
pert in d íto tt a tartozékok m ia tt és 1498-ban m egidéztette B ánffyt 
Krivoszud birtokon. A pert még ebben az évben tárgyalás alá vették , 
de a király elhalaszto tta azt, hogy János bizonyítékait bem utathassa. 
1500-ban János panaszt emelt a király előtt, hogy Újlaki Lőrinc 
herceg galgóci és tem etvényi várnagyai az ő újfalusi Magyar Balázs 
nevű jobbágyát m egrohanták és tölt* I lovat elvettek, a király el is 
rendelte a garam szentbenedeki konvent közbejöttével a panasz ki
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vizsgálását. Az egykor az ugróci várhoz tartozó N agyszlatina, Baszna 
és Mezgóc birtokok állítólagos elfoglalása m ia tt keletkezett pert 
Dánffy András halála u tán  özvegye, m ajd ennek jogutóda a Zabláthy- 
család is továbbfo ly ta tta  János, illetve ennek halála u tán  fia Zsig
m ond ellen, ak it a királyi kúria, m inthogy többszöri idézésre sem 
jelent meg, pervesztettnek ny ilván íto tt és m eghagyta a nyitrai 
káp talannak , hogy Ugróc vár u ra it ik tassa be a birtokokba, ami 1520- 
ban ellentm ondás nélkül meg is tö rtén t. Ennek ellenére azonban 
N agyszlatinát továbbra  is Bánffy Zsigmond és A ntal birtokában 
ta lá ljuk  és úgylátszik a Zabláthy-család is elismerte a Bánffyak 
birtok jogát, m ert még ebben az évben, 1520-ban a Zabláthy-család 
zálogba veszi N agyszlatinát a Bánffyaktól 300 forin tért. Zsigmond 
öccse A ntal, nővére D orottya, Tárczay Miklósné 1522-ben megcson
k ítják  a bolondóci uradalom  egységét és Melcsics, Ivanóc és Üjfalu 
birtokrészeit elzálogosítják Sárkány A m brusnak, m ajd Zsigmond 
még ebben az évben a várhoz tartozó  Ivanóc és Leszkó részeit is 
zálogba ad ja a Podm aniczky-családnak 500 forintért. (1437 : Fejér : 
CD. X. 7. 864., Reviczky-lvt. 1496., 1439 : Teleki : A H unyadiak 
kora. X. 30., 1450 : Dl. 14,430., 1477 : Dl. 17,902., 17,904., 24,752.,
17,908., 18,150., 1479 : 24,753., 1480 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 4.,
1494 : Körm endi lvt. Alm. 3. Lad. 5. N. 60., 1496 : Reviczky-lvt.,
1497 : G aram szentbenedeki kvt. F. 61. N. 8., Dl. 20,612., 1498 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 1. 2., 1500 : G aram szentbenedeki kvt. 
F. 125. N. 16., 1520 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 3., Múz. T. a. IV. 6., 
1522 : Lev. Közi. 1937. 237.)

Bánffy-(Garai) cs. K atalin az u rátó l Gothoy Miklóstól örökölt 
Prusz birtokot 1525-ben Telekessy Imrének adományozza. (G aram 
szentbenedeki kvt. F. 1. N. 42.)

Báni-cs. M átyás fia Mihály igényt ta r to tt  a bobotlehotai soltész- 
ságra, de azt vele szemben a várm egye 1498-ban az o ttan i soltész 
családnak ítélte oda. (Sim onyi-lvt. 237. sz.)

Baracskay-, Barakcsay-cs. Barsmegyei eredetű család. Jakab  fiai 
Miklós és István 1348-ban kapják királyi adom ányba Missen királyi 
b irtokot, melybe a következő évben, 1349-ben ellentmondás nélkül 
be is vezettetik  m agukat. 1355-ban is zavartalanul bírják. Miklós 
m agtalan halála u tán, 1365-ben b irtokát azonban Lajos király, 
valószínűleg a tényeket nem fedő bemondás alapján, László oppélni 
hercegnek adom ányozta, de aztán  am ikor értesült, hogy Miklós 
m agtalan halálával a család még nem veszett ki, belátva a jog talan
ságot, visszaadta a b irtokot, melybe István t újból be is vezették. 
István fiainak Lőrincnek és Jánosnak Zsigmond király 1395-ben 
szabad végrendelkezési jogot ado tt, melynek erejénél fogva azok 
misseni b irtokukat László fia Jakabnak  és Tam ás fia Domokosnak 
hagyták, akik később is, 1397-ben és 1406-ban bírják  azt. László fiai 
Lőrinc, Jakab , B ertalan és Imre a Bossányiakkal együtt 1469-ben 
tiltakoznak az ellen, hogy a király Neporác birtokot eladom ányozta
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az Olaszi-családnak, m elyet a beik tatástó l tiltanak  el. B ertalan 
1471-ben Oroszlánkő beik tatásakor m int szomszéd szerepel. János
1513-ban királyi em ber a Podm aniczkyaknak a Zápolyaiak ellen tö r
té n t megidézésénél. B ertalan  fia Pál 1522-ben misseni birtokrészét 
elzálogosította a Podm aniczky-családnak. (1348 : Dl. 16,102., 16,099., 
1349: Dl. 16,103., 1355: Múz. T. a., 1365 : Dl. 16,107., 1395 : Dl. 16,125., 
1397. és 1406 : Dl. 16,125., 1469 : A kadém ia kézira ttára ., 1471 : 
Dl. 17,130., 1513 : Dl. 22,022., 1522 : Lev. Közi. 1937. 238.)

Baran- (E gyházasm itta i,. M ittai) cs. Szaniszlót és testvéré t 
A ndrást 1498-ban bevezetik vétel címén a Dvoreczky-család dvoreci 
kúriájába. Szaniszlót 1505-ben a M alodobry és Breznici-családok 
eltiltják  a kisdvoreci birtokrész felkérésétől. —  M int előneve m u ta tja , 
valószínűleg a sokfelé ágazó M ittai-családból sarjad t ki. — (1498 : 
N yitrai kp t. N. 844., 1505 : Dl. 25,297., N yitrai kpt. Prot. extraser.
I. 27.)

Baran- (Kishelvényi) cs. Az előbbi családdal való esetleges azonos
sága közelebbi adatok  h íján  nem állap ítható  meg. Miklós fiai Miklós, 
Vencel és János 1525-ben szomszédok egy dvoreci ik tatásnál. (N yit
rai kp t. N. C. 843.)

Barthak- (Viszocsányi) cs. M átyás 1455-ben tanú  Ugróc vár 
ik tatásánál. -— Az előnév arra  m u ta t, hogy a Viszocsányi-család 
egyik ága. (Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a.)

Barto-cs. B artho B ertalan jobbágy 1505-ben Mikusócon két 
jobbágytelket kap a Szlopnai-családtól, mely ez alkalom m al Benedeket 
Oroszlánkő v ár nemes prédiálisává te tte  a szokásos kötelezettségek 
m ellett. (N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 38.)

Bartovies-cs. Berthowycz Lőrincz 1525-ben a Podm aniczky- 
család lednicei b irtokán lakó, valószínűleg prédiális nemes. (DL 
24,068.)

Baskafalvi-cs. A Divék-nemzetség ú. n. Mikó-ágából szárm azik 
a M ajthényi-családdal együtt. N evét a ttó l a B askától nyerte, aki 
fiaival Istvánnal, Miklóssal és Jánossal együtt 1332-ben és 1334-ben 
megosztozik M ajtény birtokon. 1380-ban a M ajtényiak és a szintén 
M ajthényinak nevezett Baska fia Miklós újabb osztály t létesítenek 
M ajtény és Lehota birtokokon. A család m ajtényi birtokrészét később 
elzálogosította és azt Baska M árton fiai Jakab , Barleus és B ertalan  
vá lto tták  vissza 1425-ben. A Baska- vagy Baskafalvi-ág trencséni 
b irtoklására későbbi időből származó adataink  nincsenek. (1332., 
1334. és 1380 : M ajthényi-lvt. Á. 8., 1425 : M ajthényi-lvt. A. 1.)

Basznai-cs. B irtokát nem nevezik meg okleveleink, de hogy 
Birócegy részéhez jogot ta r to tt, k itűnik  abból, hogy 1494-ben Ferenc 
ellentm ondással élt, am ikor Biróci Benedeket be akarták  vezetni egy 
biróci kúriába. (N yitrai kp t. V. 2.)

Bazarádíalvi-cs. 1. Veszkai néven.
Bebek- (Pelsőci) cs. Ferenc tárnokm ester 1375-ben tisztségbe 

kap ja  a királytól Trencsén várá t és ta rtozékait, Trencsén, Belus és-
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L eva városok kivételével. (Múz. T. a. 1375. IV. 5., Fejér : CD. IX. 
5. 37.)

Beesies-cs. Becsics vagy Béka névvel jelenik meg a Sándor- 
család első őse, de u tódai m ár nem  viselik ezt a nevet. L. Sándor 
cs.-nál.

Bedecz- (M ittai, K özépm ittai) cs. M int előnev# m uta tja , a k ite r
je d t M ittai-család egyik ága. M árton 1516-ban szomszédként szerepel 
«gy neporáci ik tatásnál, 1522-ben pedig tiltakozik az ellen, hogy 
K özépm ittai Seben Lőrinc középm ittai negyed kú riá já t idegeneknek 
eladja. (Múz. T. a. VIII. 12., 1522 : G aram szentbenedeki kv t. F. 25. 
N. 43.)

Bejc-nemzctség. D unántúli eredetű nemzetség, de m ár korán 
b irtoko t szerzett Trencsén megye felső részében : Pál fia Miklós és 
Farkas fehérvári prépost, királyi alkancellár 1265-ben adom ányba 
kapják  Béla királytól Hricsó v á ra t tartozékaival együtt. (A v á ra t 
korábban Namzoló fia János b írta , de 1254-ben a király elcserélte 
és Tholus m esternek adta.) A nemzetség b írta  a v á ra t még 1271-ben 
is, de 1272-ben per tám ad  b irto k a  m ia tt, am ikor a király a nem zet-, 
-s égnek ítéli a v á ra t Miklós fia Domokossal szemben. Miklós 1278-ban 
eladta a v á ra t a Balassa-család őseinek. Péter fia Márk fia Mihály 
l'361-ben meg nem nevezett és elő ttünk is ism eretlen trencséni 
b irtokait (vagy ta lán  inkább vélt b irtokjogát) Zboha fia Pál fia 
Ján o sn ak  adta. A b irtokra  vonatkozó okleveleket, m int á llítja , fel
menője, Bench fia Jak ab  elvesztette. (1254 : HO. VI. 39., A kadém ia 
kézira ttára , 1265 : Múz. T. a., Wenzel : ÁUO. III. 118., 1271 : Múz. 
T. a., W en ze l: ÁUO. VIII. 343., 1272 : Múz. T. a., W enze l: ÁUO.
IV. 9., 1278 : Balassa lv t., W enze l: ÁUO. IV. 173., 1361 : Dl. 5099.)

Beka-cs. L. Szlavnicai Srindor-családnál.
Belánszky- (Bélai) cs. A család neve nemzeti nyelven 1499-ben 

fordul elő Belanczky alakban. Simon fia János 1341-ben békebíró a 
Zam aróczy-család osztályánál. Simon fiai János és Miklós, továbbá 
Pósa fia B álint bírják 1345-ben Rakolup-birtok felét. Miklós 1358-ban 
királyi em ber a Nezétei-család perében. Miklós fiai János és M árton 
1396-ban megosztoznak a Kocsóci-családdal Béla, K isravaszd és 
R akolup birtokokon. Ugyancsak Miklós fia János 1398-ban eltiltja  Béla, 
K isravaszd, fél Kocsóc és R akolup birtokok használatátó l Kocsóci 
Lászlót. 1469-ben A ndrást és fia it Györgyöt, Jánost, Miklóst és 
A m brust teljes joggal bevezetik Béla b irtok  T úrna felőli részébe és 
a Bélavizen lévő m alom ba, a be ik tatás alkalm ával a szomszédok 
között szintén családbeliek szerepelnek : Balázs, Benedek és Tam ás. 
A ndrás fia A ndrás 1491-ben bélai b irtokrészét elzálogosította viszo- 
vici Gavin M ártonnak. András b irtokait, b izonyára annak m agtalan  
halála u tán , 1499-ben a Zabláthy-család k ap ta  adom ányba, de az 
ik ta tás alkalm ával a Bélainak m ondott Kocsóci-család ellentm ondott. 
Ugyané tá jb an  a családnak m ásik két tag ja , Imre és Benedek szintén 
m agtalanul h a ltak  el és k é t bélai kú riá juka t 1500-ban a Podh-
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radszky-család k ap ta  adom ányba. 1516-ban B erta lan t e ltilto tta  
Borcsicsky K a ta  hrabói és borcsici kúriá ja  elfoglalásától. (1341 : 
Akadém ia kézira ttára , 1345 : R akovszky-kvtár, 1358 : Anjoukori- 
okm t. VII. 312., 1396 : N yáry-lvt., 1398 : R akovszky-kvtár, 1469 :
O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 98. sz., 1491 : N yitrai kp t. N. 544., 
1499 : U. o tt, Múz. T. a. 1500. III. 20., 1500 : Podhradszky-lvt., 
1516 : Turóci kv t. Prot. vet. t. 23.)

Benniki-cs. B irtokát közelebbről nem ismerjük. Tam ás 1510-ben 
tanú  a besztercei vár tartozéka között elkövetett hatalmaskodás- 
ügyében. (Podm aniczky-oklvt. I. 579.)

Benyó- (M ittai) cs. A k iterjed t M ittai-család egyik ága. Béna 
Benedek és neje M ittai K a ta  leánya Ágnes fia Mihály és ennek 
fiai Dénes, György, János, Miklós, Vencel és Am brus az anyjuknak 
M ittai Bancha M árton révén ju to tt  m itta i nemesi kú riá t és Jasz trab  
b irtok felét 1520-ban eladják a M ittai Rozson-családnak. (G aram 
szentbenedeki kv t. P rot. B. f. 167.)

Bereczk-(M ittai) cs. László 1516-ban szomszéd a neporáci ik ta tá s
nál. (Múz. T. a. VIII. 12.)

Bertho- (Viszocsányi) cs. A lbertet 1496-ban a Viszocsányi-család- 
beliek eltiltják  viszocsányi birtokrészüknek elidegenítésétől. U gyan
ezt az A lbertet 1500-ban Terlefay Am brus m egverte viszocsányi 
birtokrészén. (1496 : B rogyáni-lvt., 1500 : Garam szentbenedeki k v t, 
F. 20. N. 23.)

Bessenyey-cs. Más néven Pecsenyánszky. L. az u tóbbi a la tt.
Bessenyei- (Bissenus) cs. B irtokát nem ism erjük, a családból 

Tam ás 1372-ben a góri ik tatáshoz k iküldött királyi em ber volt. 
(Szulyovszky-lvt.)

Beszterce város, a XV. század elején Szandszilvogiustól m egkapta 
Kvassó és Mostenik b irtokokat, 1504-ben pedig H erbortin  prédium ot 
bírta . (1434 : Dl. 12,620., 1506 : Podmaniczky-oklVL I. 476.)

Besztereei-cs. Simon és neje, Velcziczi Gergely leánya Borbála 
1525-ben Velcsiczi János leányától egy k ú riá t kapnak  Velcsic b ir
tokon. (O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) '

Besztereei-cs. Besztercei Tam ás deák felkérte adom ányba a 
zsolnai soltészságot, de az o ttan i soltészok 1457-ben tiltakozást jelen
te tte k  be ez ellen és b irtoklására nincsenek is adataink . (E sterházy- 
h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 173.)

Besztercei Szűz Mária-egyház Mindszent-oltára. Az o ltár részére 
igazgatója, László 1508-ban m egvette a Podm aniczky-családtól 
Bolessó b irtok  felét, de az ik tatáskor a Bohuniczky- és Rozson- 
családok ellentm ondottak. (Podm aniczky-oklvt. I. 542.)

Bethus- (Felsődrietom ai) cs. Homole asszony fia Bethuss Pál 
gyermekei Simon, Miklós és Margit á lta l k ap o tt leánynegyed m ia tt 
perelnek a (Felső)Drietom ai- és Zamaróczy-családok 1495-ben. 
(Múz. T. a. V. 25.)
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Bielik- (Korniczi, Cornisi, Lednicei) cs. Lednic v á rá t b írták , 
m elyet Zsigmond király zálogosított el Bielkonak 3600 prágai g a - ' 
rasért. U tóda Vencel is b írta  még 1466-ban is. M átyás király 1471-ben 
másoknak- ad ta  zálogba a vára t, de ennek ellenére Vencel továbbra  
is birtokban ta r to tta  és 1475-ben továbbad ta  a korom pai Nehéz
családnak. A zálogátruházást M átyás király is m egerősítette még 
ebben az évben. 1469-bert György tan ú k én t szerepel a puchói és 
nivnicei ik tatásnál. (1460 : Slov. Letopis. VI. 134., 1471 : Dl. 17,185.,
24,562., 1469 : Dl. 2456., 1475 : Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 34. 35., 
Dl. 17,714., Podm aniczky-oklvt. I. 135.)

Biróei-cs. Benedek 1412-ben leánynegyedi pert fo ly tat a Nezétei- 
család ellen. Simon és Miklós 1467-ben, amikor a bíróci Szladamus- 
családot be akarták  vezetni új adom ány címén bizonyos bíróci birtok- 
részekbe, az ik tatásnak  ellentm ondtak. A családból 1494-ben Oszvald 
fia Benedek szerepel, aki új adom ányt szerzett egy bíróci kúriára, 
de az ik tatásnál a Basznai-család ellentm ondott. A család a középkor 
vége felé több ágra szakadt ; ezek közül a Fegus- és Szladamus- 
családok b írtak  Birócon. (1412 : Akadém ia kézirattára , 1467 : 
N yitrai kpt. N. 764.-, 1494 : U. o. V. N. 2.)

Bitarovszky- (Hvozdineci) cs. András fia Miklós Lukin és Kis- 
szvederniken b írt részeket, m elyeket Marsovszky Györgytől örökölt, 
de a Szulyói-család, mely szintén jogot ta r to t t  hozzá, 1476-ban 
m agához v á lto tta  azokat a Bitarovszky-családtól. (Szulyovszky-lvt.)

Bobotlehotai-cs. Gergely soltész fiainak Lőrincnek, Benedeknek 
és Péternek ítélte a várm egye 1498-ban a bobotlehotai soltészságot 
a Báni-családdal szemben, m iu tán  bebizonyították, hogy a soltész
ságot a ty juk  vette  és á rá t ki is fizette. A fenti Péter bobotlehotai 
soltész 1509-ben soltészsága felét eladta testvérének Lőrincnek, aki 
szintén bobotlehotai soltész volt. (1498 : Simonyi-lvt. 237. sz.,
1509 : U. o. 267. sz.

Bobrovniczky- (Bobrovniki) cs. A család nevének változatai nem 
zeti nyelven Bobrowinczky (1493), Bobronyczky és Bobrownyczky 
(1503) alakban fordulnak elő. A család egy részét korábban a későbbi 
tó t névnek értelmileg megfelelő alakban, m agyarul Hodászinak 
nevezték és sokáig ezen a néven is szerepelnek. (L. Hodászi-családnál.) 
László 1409-ben békebíró volt a Velcsiczky-család birtokperében. 
János fiai Frankó és Bohussius 1456-ban Ú jfalun egy fél kú riá t el
zálogosítanak a Zamaróczy-családnak. M átyás fiai M átyás, aki az 
eddig ism ert Hodásziakkal m ár nem  kapcsolható össze adataink  
alapján, 1466-ban hatalm asul elfoglalta Gergely fia Miklós bobrovniki 
birtokrészét, de a megye ítélettel kötelezte a visszaadásra. P é te r 
m ár régebben zálogban b írta  Viszocsányi Simon nozdrogi b irtok 
rész t  és 1484-ben újból zálogba vette  Fehér Péter fia M átyással 
együtt. A családból László 1493-ban Trencsén várm egye szolgabírája 
volt. Miklós lányait, K ata lin t, Halácsy G áspárnét, Zsófiát és Zsu
zsannát 1493-ban be akarták  vezetni a ty juk  bobrovniki birtok-
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részébe, de annak Jeromos ellentm ondott. Ügylátszik azonban, a t ilta 
kozást visszavonta, m ert ennek ellenére a leányokat még ebben az 
évben bevezették ellentmondás nélkül. Hedvignek Meznei Stefkótól 
származó fiát — meg nem nevezett papot — , 1494-ben Ádámovszky 
Simon eltiltja  egy ádám falvi birtokrész zálogbavételétől. A családból 
János 1501-ben két ízben is szerepel királyi em berként. István  fia 
Ján o s deák (talán azonos az előbbivel) 1508-ban zálogként megszerzi 
a  Zamaróczy-család felsődrietomai birtokrészét. Ugyancsak 1508-ban 
György fia L énárt bobrovniki birtokrészét elzálogosítja Bobrovniczky 
Gergely fiainak, Jánosnak és M ihálynak. Az előbb em lített János 
deák 1511-ben egy újfalusi pusztatelket zálogba vesz Zamaróczy 
L énárttó l. A család bobrovniki b irtokába nem akart idegeneket 
beengedni és György 1513-ban ellentm ondott, am ikor a Halácsy- 
családot be akarták  vezetni egy bobrovniki birtokrészébe. A család 
egy része úgylátszik nőági kapcsolatok révén összeköttetésbe került 
a Dalm ady-családdal és a családnak nevetadó birtokkal, m ert 
István  fia László fiait, Tam ást, M ihályt, K elem ent és Balázst, továbbá 
János fia Györgyöt Dalm ady névvel nevezik 1519-ben, am ikor 
Ulászlótól új adom ányt kap tak  Bobrovnik félbirtokra, de a be
vezetés nem m ent símán, m ert az ik ta tásnál a Halácsy-család ellent
m ondott. (1409 : R udnay-lvt., 1456 : Múz. T. a. IV. 5., 1466 : U. o. 
VI. 9., 1484 : U. o. X. 10., 1493 : Teleki-cs. zabláti Ívta., Motesiczky- 
lv t., Akadém ia kézirattára , N yitrai kp t. D. 682., 1494 : Akadém ia 
kézira ttára ., 1501 : N yáry-lvt., Múz. T. a. IX . 29., 1508 : N yitrai kp t. 
P ro t. extraser. I. 48., 1511 : Múz. T. a. II. 24., 1513 : N yitrai kpt. D.
676., 1519 : U. o. N. 96. 219.)

Boda-cs. Bossányi D etre leányának, K lárának leányági leszár
m azottai a Thuróczy-családon keresztül. András és fiai Tam ás és 
Imre 1411-ben, m iu tán  K lára fiúsítását hosszas per u tán  megsemmi
síte tte  a nádor, leánynegyedet kapnak a Bossányi-családtól Neporác, 
K unlehota és Dobrocsna birtokból, m elyeket eddig teljes joggal 
b írtak . (O. L. Bossányi-lvt. N. 8.)

Boda- (Budinalehotai) cs. 1. Budinalehotai néven.
Boda- (Gyurgyovei) cs. Valószínűleg azonos a Bodinalehotai- 

családdal. 1437-ben a várm egye Boda Miklósnak ítéli Gyurgyove és 
Z avada b irtokokat, m inthogy azt a Leszkóczy-család nem v á lto tta  
ki a k itűzö tt határidőre. (Szulyovszky-lvt.)

Bodi- vagy Bodiczi-cs. Simon fia Beke 1345-ben királyi em ber a 
Rakolup m iatt folyó perben. Bekének a fia András 1366-ban K lobu
sicon birtokos, 1377-ben pedig Liborcsa felét szerzi meg Liborcsai 
Tam ás fia Pétertől. B irtokait később még jobban szaporíto tta , m ert 
halála u tán  1388-ban özvegye (m ár ekkor Divéki Oláh Péterné) és 
leánya Anna m ár Klobusic, Illevka, Kőmegy, Vertizsér és Ivis- 
liborcsa birtokokból kapnak  h itbért és jegyajándékot, illetve leány
negyedet. Domokos és Mihály 1405-ben tan ú k én t szerepelnek. 
<1345 : R akovszky-kvtár., 1366 : Múz. T. a., Fejér : CD. IX . 7. 253.,
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1370 : Dl. 5852., 1388 : Múz. T. a., 1405 : Szulyovszky-lvt., Pod
m aniczky-oklvt. I. 10.)

Bodinaletaotai m ásképpen Boda- és Szalóky-család. L. Budina- 
lehotai. néven.

Bodó-cs. 1. a iíásA:aí/-családnál 1515-ben.
Bohuniczky-(Bolesói, ritkábban  Pruszkai) cs. Legtöbbször latinos 

alakban  fordul elő a család neve, nem zeti nyelven Bohonyczky (1494) 
Bohwniczky (1503), Bohuniczky (1516), Bohwnyczky (1516), Bohu- 
nyczky (1518), Bohonyczky (1518) és Bohuniczky (1521) alakokban 
szerepel. Bolessói alakban is előfordul a család neve. A család 1229-ben 
szerepel először, amikor eladja a későbbi Pominóc falu terü letét. 
M atussius fia Péter 1439-ben hatalm askodott Zamaróczy Já n o s ' 
ellen. Miklós fiai M árton, András és Péter 1453-ban új adom ányt 
kap tak  egy bohunici kúriára, melybe ellentm ondás nélkül be is 
vezették  őket. 1484-ben János, ügyvédeket vall. Jakab  és fiai János 
és Mihály, továbbá veje Prileszi Norsic György 1493-ban Zápolyai 
István nádortól m egkapják adom ányba Nemsova birtokot. Ik ta tó 
parancso t is szereznek rá. Bevezetésük ellentmondás nélkül tö rtén 
h e te tt, m ert később is b irtokban  ta lá ljuk  a családot. György 1494-ben 
királyi ember. Pál, György és Gáspár 1500-ban ellentm ondottak, 
am ikor királyi parancsra bírság címén le akarták  foglalni az Okruczky- 
család pominóci kúriá já t. János és Mihály testvérek, hogy m agukat 
a  Szlopnai M enyhértnek te t t  azon ígéretük alól m egváltsák, hogy 
tám ogatásáért Oroszlánkő megvédésében segítségére lesznek, Meny
hért fiának Miklósnak egy bohunici jobbágytelket adnak, melynek 
elidegenítése u tán  nekik még három jobbágytelkük m aradt. 1503-ban 
M árton szerepel a Szlopnai-családdal kapcsolatban. A család, ha 
b irtoka  el is aprózódott, de igényt ta r to t t  Bohunic nagyobb részére 
és János 1508-ban ellentm ondott, am ikor a besztercei Szűz Mária- 
egyház M indszent-oltárát be akarták  vezetni a Podm aniczky- 
csaláfltól v e tt Boleso félbirtokba. Bohuniczky Mihály 1509 előtt 
elado tt egy bohunici kúriá t Podragyiani Tam ásnak. Pál és János 
ebben az évben, 1509-ben három  bolesói jobbágytelket elzálogosíta
nak  Bohuniczky Veronikának és a Velcsiczky-családnak, m ajd  pedig 
János valószínűleg ugyanezt a három  bolesói jobbágytelket 1516-ban 
elad ja  a Szlavnicai Sándor-családnak. M árton neje Borcsicsky K atalin  
volt, aki 1516-ban e ltilto tta  Belánszky B erta lan t hrabovei b irto k 
része és borcsici kúriája elfoglalásától. Bohuniczky, m ásképpen 
Bolesói János 1517-ben a várm egye előtt vallja, hogy ő és patruusa, 
Ja k a b  annakidején Szlopnai M enyhérttel úgy egyeztek ki, hogy 
egy bohunici kúriához tartozó  négy jobbágytelek egynegyede Meny
hértté  lesz, a többi, am it m ost Chalupa György bír, az övéké m arad 
és ezentúl többé nem szolgálnak Oroszlánkő várának. E rre  a beval
lásra azért volt szükség, m ert Oroszlánkő urai a Bohuniczky-családot 
a  vár prédiálisaiként kezelték akkor is, m ikor m ár rég m egválto tták  
m agukat a szolgálat alól. János korábban eladott egy bolesói birtok-

Fekete N agy A n ta l : Trencsén várm egye történelm i földrajza. 15
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részt a Rozson- és Sándor-családoknak, amihez 1518-ban a Podm a
niczky-család is igényt ta r to tt . Pruszkei Bohuniczky Ádám 1518-ban 
királyi em berként szerepel. János még 1518-ban is b írt Nemsován, 
am ikor a b irtok keleti feléből a Nemsova víz m elletti részéből hitbére 
és jegyajándéka felől kielégítette Rozson Tam ás özvegyét, Borbála 
asszonyt. A János által a Rozson-családnak Bolesón eladott részből 
János lánya Erzsébet 1521-ben anyja, Anna u tán  h itb ért és jegy
ajándékot kap. (1229 : Múz. T. a., 1439 : Dl. 13,350. 1453 : Múz. T. a.
II. 6., IV. 3., 1484 : N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 10., 1493 : U. o. 
L itt. Bo., 1494 : Akadém ia kézirattára ., 1500 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 370., 1501: Múz. T. a. VIII. 31., 1503: U. o., 1508: Podm aniczky- 
oklvt. I. 542., 1509 : Múz. T. a. III. 5., 1509 : Turóci kv t. Prot. vet. 
f. 1., 1516 : G aram szentbenedeki kv t. F. 3. N. 66., Turóci kv t. Prot. 
vet. f. 23., 1517 : Múz. T. a. III. 2., 1518 : Dl. 23,004., G aram szent
benedeki kvt. F. 42. N. 35. 1519 : N yitrai kp t. N. 613., 1521 : Turóci 
kv t. P rot. vet. f. 70.)

Bohuszlaviei-család 1. Maloveczky néven.
Bojnicsics-család 1. Horváth (Plavnai) néven.
Bolesói-család. B irtoka Bolesó volt, ahol m ár 1381-ben több 

tag ja  volt a családnak. János 1489-ben Trencsén várm egye esküdtje 
volt. Miklós, L énárt és m ásik Miklós 1500-ban királyi em berként 
szerepelnek. Bolesóról, sőt Bolesóinak nevezte m agát a Bohuniczky- 
család is. A Mannos-család szintén innen v e tte  előnevét. (1381 : 
N ádasdladányi lvt. I. 9., Dl. 6846., 1489: M etternich— Sándor-lvt. 
D. X . 2. 4., 1500 : Podm aniczy-lvt. I. 352.)

Bolondod Stibor 1. Stibor a la tt.
Borbála királynő. Férje Zsigmond korában, 1429-ben, b írta  az 

egész Trencsén várm egyét a megyei hatósággal, Szucsa, Oroszlánkő, 
Hricsó, Sztrecsén és Óvár várakkal, továbbá a lerom bolt budetini 
várkastély t. A lbert király 1439-ben elvette tőle összes b irtokait, 
melyek között az eddig felsoroltakon kívül még Beszterce vára  is 
szerepel. (1429 : Dl. 12,156., 1439: T e lek i: A H unyadiak kora. 
X. 43., Bécsi áll. lvt.)

Borcsányi-cs. N yitravárm egyei eredetű család. Tagjai korán 
szerepelnek királyi em berekként, így Miklós 1417-ben H oholna 
ik ta tásánál, Gergely 1426-ban Leszkó ik ta tásánál, Miklós és András 
1435-ben R akolup ik ta tásánál és György 1439-ben a Bán város 
m ia tt folyó perben. A család Ölveden (Jesztrebe) b írt és birtokjoga 
régebbi keletű volt, m ert András 1464-ben új adom ányt szerzett rá 
és ezen a címen be is ik ta t ta t ta  m agát. László gyermekei, Benedek, 
Zsófia és A nna 1513-ban jesztrebei b irtokrészüket elzálogosították 
a Rozson-családnak. 1514-ben Jak ab  özvegye Zsófia a Felsőderski 
K un Bereck felső- és alsódraskóci birtokaiból já ró  hitbér és jegy
ajándék, továbbá leánynegyed felől n y u g ta tja  a Draskóci Laszkár- 
családot. (1417: Múz. T. a ., 1426: U. o., 1435: U. o., 1439 : Dl.
13,297., 1464 : Múz. T. a. III. 21., 1513 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 21.,
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1514 : G aram szentbenedeki kv t. F. 27. N. 41.) A család ága Rénold 
u tán  felvette a Rénolffy nevet. L. ezen a néven.

Borcsicsky-cs. Igen gyakori előfordulása ellenére a család neve 
az egész középkoron á t csak latinos alakban szerepel. András fia 
János nejét, Üjfalusi Miklós leányát D oro ttyá t testvére János 1376- 
ban  m indennem ű b irtokába férfi örökösként befogadja. (L. ezekben 
az években az Üjfalusi-családnál.) 1381-ben a család m ár k iterjed t 
ágakban él az ősi birtokon, Borsicon. E lszaporodásuk következtében 
később szétterjednek az egész várm egyében, így András fia Simon 
1441-ben megvesz egy piechói félkúriát és ellentm ondás nélkül be is 
vezette ti m agát. A családból Balázs 1472-ben M ojtin ik ta tásakor 
szomszédként szerepel. Péter 1479-ben a várm egye jegyzője volt. 
A piechói b irtoko t nemcsak ta rtan i, hanem  még növelni is igyekeztek. 
Balázs leánya K atalin  ellentm ondott, am ikor 1488-ban Piechói 
Manoss kúriájába be ak arták  vezetni adom ány címén bohunici 
Chalupa M átét, ősi fészkükben is gyarap ítják  b irtokaikat és Miklós 
fia Péter, Balázs fia Ferenc, továbbá  Simon fiai Zsigmond és M átyás 
fele-felerészben 1495-ben zálogba veszik a Viszocsányi-család borsici 
birtokrészét. A Borcsicsky-család úgyszólván az egyetlen a kis- 
nemesi családok közül, melynél csak a birtokszerzési tö rek
vést lá tjuk  és nem az ősi b irtok lassú pusztulását. A család 
1511-ben be akarta  m agát ik ta tta tn i egy borcsici b irtok
részbe, de a Nozdrogi-család tiltakozást je len te tt be ez ellen. Zsigmond 
leánya K atalin , Bohuniczky M ártonné 1516-ban eltiltja  Belánszky 
B erta lan t hrabovei birtokrésze és borcsici kúriája  elfoglalásától. 
Gáspár, Ferenc és A lbert 1519-ben zálogbaveszik Ferenc borcsici 
jobbágy telkét és abba be is ik ta tta ttá k  m agukat, szomszédokul 
szintén családbeliek, B ertalan és Ferenc szerepelnek. Gáspár, György, 
A lbert és Ferenc testvérek 1520-ban címeres levelet kap tak  Lajos 
királytól. György, továbbá Gáspár fiai, János és A lbert 1524-ben 
megszerezték Viszocsányi B álinttól annak borcsici birtokrészét és 
abba ellentm ondás nélkül be is vezette tték  m agukat. (1376 : Dl.
6355., 1381 : N ádasdladányi lvt. I. 9., D1.6846., 1441 : Dl. 13,626.,
1472 : Podm aniczky-oklvt. I. 108., 1479 : U. o. I. 134., 1488 : N yitrai 
kp t. N. 687., 1495 : Garam szentbenedeki kv.t. F. 4. N. 10., 1511 : 
Turóci kvt. Prot. vet. f. 17., 1516 : U. o. f. 23., 1519 : N yitrai kpt. 
FF . N. 2., 1520 : Turul LI. 43., 1524 : N yitrai kpt. DD. N. 2.)

Borissza- (Fehérvári) cs. L. az Apay-családnál az 1503-ban.
. Bornem issza-(Zam árdi) cs. A Zainaróczy-család egyik ága. Lénárt 

királyi ember 1524-ben a borcsici ik tatásnál. (N yitrai kp t. DD. N. 2.)
' Borokiii-cs. B irtokát nem  ism erjük. János deák 1526-ban tanú  

a marsófalvi vámszedés ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. (G aram szent
benedeki kvt. F. 2. N. 80.)

Bory-cs. Valószínűleg azonos a H ont várm egyében törzsökös 
Bory-családdal. Imre a Bossányiak birtokain volt birtokos, de 
1480-ban Kistieporác egész- és N eporáczka félbirtokát elzálogosította

15*
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a M ittai Rozson-családnak. Im re Bossányi Gergelynének, M argitnak 
volt a második férje és m int egy 1495. évi adatból k itűnik, az első 
férj, Gergely b írta  zálogban a fenti birtokokat, Imre tehá t neje 
révén ju to tt  a Bossányiak birtokába. (1481 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 111., 1495 : U. o. N. 32.)

Bory-cs. Közelebbi adatok h iányában nem állap ítható  meg, hogy 
az előbbi családdal, illetve Imrével azonos-e az az Imre, akinek öz
vegye Korom pai Nehéz György leánya K atalin  1504-ben nyug ta tja  
többi testvéreivel együtt Nehéz Péter özvegyét, Zsófiát a neki Lednice 
vár eladási árából járó összeg megfizetéséről. (Múz. T. a. Y. 21.)

Bossáci-cs. Később Nezétei néven szerepel. L. a Nezétei-család- 
nál az 1380. és 1414. években.

Bossányi- (Bossányi, Nagybossányi) cs. Nevezik még a családot 
birtokai u tán  Neporácinak és Felsőneporácinak is, a fiúsíto tt Detre 
leánya M argit leszárm azottait pedig annak férje Lengyel (polonus) 
Imre után Lengyelnek is. A Bossányi-család a Divék-nemzetségből 
származik és birtoklása M ajtényen és a belőle keletkezett birtokokon 
egyidős a szintén divéknembeli M ajtényi-családéval, m ert egy*1338. 
évi ad a t a X III. század közepén élt Folkm árt, akitől a Bossányi- 
család egyenes ágon származik, m ár M ajthény birtokosának m ondja. 
A családnak első trencséni birtokosztálya 1275-ben tö rtén t, am ikor 
Folkm ár fiai Bán és Kozma megosztoztak M ajtényen, 1300 körül 
Bán fiai Budm ér és Kozma bírják M ajtényt, ahol hatalm askodott 
ellenük Miklós fia Miklós. Csák M áté uralm a m ind járt a kezdetén 
m egfosztotta a családot b irtokaitól, am elyeket királyi közbenjárásra 
1300-ban visszakaptak, de M ajtényt Csák M áté egyelőre m egtar
to tta . Később azonban ezt is visszakapták, m ert Bán fia Barleus és 
másik fia Iriszlaus és ennek fiai. Demeter, Péter és Domokos, továbbá 
Budm ér fiai, A ndrás és János m ár 1316-ban újból m egosztoznak 
M ajtényon. Másik trencséni b irtokukat, Pusztaneporácot is vissza
kapja Bán fia Barleus 1321-ben K ároly k irálytól. E ttő l kezdve a 
család tagjai állandóan osztozkodnak -trencséni birtokaikon, illetve 
cserélgetik és egészítgetik ki az osztály révén kapo tt részeket, így 
1335-ben Barleus fia János pusztaneporáci b irtokának felét átengedi 
Lukácsnak, Iván fiai, Miklós, András, János, László és Jakab  pedig 
neporáci részüket engedik á t Leusták fia D etrének. 1356-ban Nepo- 
rácon új osztályt létesítenek Bodmér fia András fia Miklós és Lukács 
fia Tamás, a k ihasíto tt Kelecsén nevű földet pedig Miklósnak adják. 
A békesség azonban csakham ar felborult és hosszas perek keletkez
tek, m elyet Kozma fia Lukács és Kozma testvérének Ivánnak fiai 
János és András in d íto ttak  1357-ben András fia Miklós ellen. A hely
zetet még jobban felboríto tta  Detre leányainak fiúsítása, amelybe a 
Bossányiak nem akartak  belenyugodni és 1365-ben tiltakoztak  ellene, 
hogy a király Detre leányait, M argitot és férjét Borikniki Lengyel 
Imre hrussói várnagyot és m ásik leányát. M argitot a ty juk  javaiban  
fiúsítsa. A tiltakozással és ellentmondással nem sokra m entek, m ert a
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nádori ítéletlevél értelmében 1366-ban Detre leányait bevezették 
Iván fia András és János ellentm ondása ellenére N eporác és a nepo- 
rác iü j telepítés birtokába. Egyes ágak még tovább fo ly tatták  a peres
kedést, de am ikor 1367-ben Domokos fia Lőrinc részére vissza akar
tá k  foglalni Pusztaneporác b irtokot, Pusztaneporáci (lengyel') Imre 
fia János ellentm ondott. 1367 körül Felsőneporáci Lukács fia Tam ás 
neje A nna a férje javára  lem ondott az ő t Felsőneporác, Pusztanepo
rác és K unlehotája birtokokból illető részről. Am ikor 1368-ban Do
mokos fia Lőrincet be ak a rták  ik ta tn i Felsőneporác b irtokána, annak 
(Lengyel) Imre m ár előre ellentm ondott. Az e m ia tt keletkezett per a 
nádor előtt Lőrinc javára  dőlt el, m ert Imre fia János, noha ellent
m ondott, de a tárgyaláson nem jelent meg, így aztán 1370-ben Lőrin
cet be is vezették Pusztaneporác b irtokba és annak h a tá ra it is meg
járták . Iván fia András 1372-ben szintén b írt még Neporácon, ahol 
Viszocsányi M árton hatalm askodo tt ellene. M ajd az eddig békés 
családtagok között kerü lt perre a sor, melynek végeztével P uszta
neporác b irtokot János, Lukács fia Tam ás, valam int Domokos fia 
Lőrinc között ke ttéoszto tták . Iván leányát K lárá t 1382-ben kielégíti 
Iván fia János fia Jakab  Pusztaneporác, Neporác és K unlehota b ir
tokokból. 1383-ban Lukács fia Tamás Pusztaneporác egynegyedét 
elzálogosítja Domokos fia Lőrincnek és Üjfalusi A ndrás fia László
nak jó tállást vállalva felsőneporáci b irtokával. A sok osztály folytán 
az ősi birtokok elaprózódtak, am it növelt a családnak nagy szapora- 
sága is, úgyhogy 1388-ban János fia János Pusztaneporácon m ind
össze 1 kúriá t, fél ekealj szántót, 1 kaszálót, K unlehotáján 2 kúriát, 
fél ekealj szántót, egy malom hatodát, Neporácon egy malomhely 
negyedét b írta . Lőrinc ága a m egindult elaprózódás ellenére még 
újabb birtokokat is szerzett és fiai, János és Iriszló 1398-ban Missen 
b irtokukból adják ,ki a h itb ért és jegyajándékot Ugróci István fia 
Lőrinc nejénekM ártának. Bossányi Lőrincfia M árton viszont a Szebed- 
rás nevű erdőt b írta , m elyet 1410-ben Stibor vajda elfoglalt ugróci 
várához. Lukács fia Jakab  fiai Gergely, Benedek és Miklós 1410-ben 
leánynegyedet adnak Lukács fia Tam ás neje K atalin  után  Neporác 
birtokból az Ilméri Veres-családnak. Nagybossányi Kozma fia Lukács 
fia Jakab  fiai Gergely, Miklós és Benedek ismét felújították a Detre 
leányainak fiúsítása m ia tt tám ad t pert és Garai Miklós nádor meg is 
sem m isítette Leusták fia Detre leányainak fiúsítását azon a címen, 
hogy a leányokat Kozma fiúutódaitól csak harm ad- és nem m int 
kellene, negyedfokú rokonság választja el és Kozma u tódait csak 
Neporác, K unlehota és Dobrocsna birtokokból járó leánynegyed 
megfizetésére kötelezi. A nádori ítéletlevél értelmében Lukács fia 
Jak ab  fiait Gergelyt, Miklóst és Benedeket és ezen Miklós fia Jakabo t
1411-ben be is vezették D etre Neporác és K unlehotája nevű b irtok
részeibe. Lukács fia Tamás leányát Szkolasztikát, Endrédi L am pert- 
né t és fiát P é te rt a nádori ítéletlevél értelm ében 1412-ben szintén 
be akarták  vezetni D etre birtokrészeibe, de a beik tatásnak  Jakab
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fiai Gergely és Miklós Neporác, Pusztaneporác és K unlehota b irto 
kokon ellentm ondottak azzal, hogy más arányban já r  az osztály, 
m int ahogy P éter állítja, m ert Kozma fiai Iván. Lukács és Detre, Iván 
fiai András és János, ezen Lukács fiai Tam ás, Péter és Jakab  voltak. 
Bossányi Domokos fia Lőrinc fia János, a gyermekei György, Anna 
és Zsuzsánna nevében is a neki felesége Luca asszony u tán  h itbérbe 
és jegyajándékba ad o tt Felső-, Pusztaneporác és K unlehotája nevű 
birtokokat 1413-ban átengedi Lukács fia Jak ab  fiainak Miklósnak, 
Gergelynek és Benedeknek, akiket 1414-ben be is vezettek a fenti 
birtokokba, amelyek korábban Iván fiainak A ndrásnak és Jánosnak 
tu la jdonát képezték. Jóllehet a be ik tatás m inden ellentm ondás nélkül 
tö rtén t, a birtokokhoz igényt ta r to t t  Iván leánya K lára is, de m iután 
1416-ban kielégítették a  h itb é rt és jegyajándékot illetőleg, Jakab  fiai 
jav ára  lem ondott a felsorolt b irtokokra vonatkozó minden jogigényéről 
és á ta d ta  azokat Jakab  fiainak. Jakab  felsorolt fiai 1426-ban is b írták  
N eporácot, am ikor a leányági leszárm azott családok közül az Endrédi-, 
továbbá a Szeptenczi- és Egresdy-családok hatalm askodást követtek 
el ellenük. A m ásik kevésbbé em legetett ág, Barleus fia János fia 
Simon fia György 1427-ben ism ét birtokosként tűn ik  fel Puszta- 
neporácon. Jakab  em líte tt fiai b irtokán, Neporácon 1429-ben h a ta l
m askodott Palásti István trencséni várnagy és az Ocskay-család- 
beliek. A leányági leszárm azottak 1429-ben a ké t Neporác és K un
lehota ősi birtokok m ia tt ism ét pereskedtek az országbíró előtt, de 
a vizsgálat m egállapíto tta , hogy azok ősi birtokok és csak a fiúágat 
illetik. — Az ősi birtokokba, melyek eddig csak a Divék-nemzetség- 
ből leszárm azott családokat és azok leányágait illették, lassan ide
genek is b e ju to ttak , így 1433-ban Jakab  fiai két te lket Pusztanepo- 
rácon, egyet Felsőneporácon elzálogosítanak M ittai Rozson B enedek
nek. János fia György 1437-ben neporáci b irtokrészét zálogosítja 
e lD rask ó czy  Im rének és fiának Györgynek. 1446-ban György bírja 
Neporácka falu t is. A Bossányi-családbeliek, Lőrinc fiai Ferenc és 
A ntal, György fiai István és Albert, Gábor fia Pál és János fia Péter 
a  Baracskay-családdal 1469-ben tiltakoznak az ellen, hogy a király 
Neporác b irtokot eladományozza Olaszi Benedeknek, a k it a beik
ta tástó l tilto tta k  el. Lőrinc fiai Ferenc és István 1483-ban peresked
tek N eporácért, de a pert Csalticzky Dénes leánya Borbála és Bos
sányi Gábor fia Pál nyerte meg, akiket az ítéletlevél értelmében be 
is vezettek a birtokba. Benedek fia László, testvérei Miklós, Kozma, 
Balázs és János nevében is elzálogosította Bossányi Gergely özvegyé
nek M argitnak, Bory Imrénének Neporác egész b irtoko t és N epo
rácka fél prédium ot, M argit aztán továbbadta  zálogba a Rozson- 
családnak, am elytől 1495-ben Renedek fia Miklós és neje Fruzsina 
v álto tták  vissza. De a fenti Benedek fia János em líte tt fiai 1495-ben 
eltilto tták  édestestvérüket T rinka Miklóst, és nejét Fruzsinát a Ro- 
zson-családtól v isszaválto tt két Neporác b irtok  elfoglalásától. 
1497-ben Bossányi Balasier Balázs özvegye Somos Erzsébet nyug
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ta tja  Bossányi Benedek fiait Jánost és Miklóst és ezen János fiait 
M ihályt, Lázárt és M átyást a Neporác, Kisneporác és K unlehota 
birtokokból. István gyermekei Miklós, K ?talin  és Éva 1511-ben 
n yug ta tják  a M ajthényi-családot a nekik Divéki János özvegye Ilona 
u tán  M ajtény és Petyovka birtokokból járó h itbér és jegyajándék 
megfizetésről. M árton 1524-ben kiegyezik Neporác b irtok  ügyében 
Bossányi Szokolóczky Péterrel, m ajd pedig 1525-ben tiltakozik  az 
ellen, hogy Szokolóczky Péter nem fizette meg neki a N eporác b ir
tokért járó váltságdíjat. (1275 : A kadém ia : Bossányi-lvt. A. N. 11.,
12., HO. VII. 207., 213., Fejér : CD. V. 2. 307., 1300 körül : A ka
démia : Bossányi-lvt. A. N. 19., O. L. Bossányi-lvt. A. 33., HO. VI.
463., 1316 : O. L. Bossányi-lvt. A. N. 39., 1321 : U. o. A. N. 72., 89., 
1335 : U. o., 1337 : O. L. B ossányi-lvt. N. 20., 1338 : O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27., 1356 : O. L. Bossányi-lvt. A. N. 74., 1357 : Fejér : CD. 
IX . 2. 585., O. L. Bossányi-lvt. A. N. 75., 1365 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 8., 1366 : M otesiczky-lvt., 1367 : O. L. Bossányi-lvt. N. 83., 181., 
1368 : A kadém ia : Bossányi-lvt. N. 83., 1370 : Akadém ia : Bossányi- 
levéltár. N. 83., 1372 : O. L. Bossányi-lvt. N. 182., 1376 : U. o. 
N. 89., 1382 : U. o. N. 101., 1383 : A kadém ia : Bossányi-lvt., 1388 :
O. L. Bossányi-lvt. N. 63., 1398 : A kadém ia : Bossányi-lvt. N. 352., 
1410 : R udnay-lv t. II. 44., O. L. Bossányi-lvt. N. 36., 1411 : O. L. 
Bossányi-lvt. N. 8., 61., 1412 : U. o. N. 92., 1413 : U. o. N. 69., 1414 : 
t T. o. N. 4., 1416 : R udnay-lv t. II. 46., 1426 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 106., 1427 : A kadém ia : Bossányi-lvt. A. N. 152., 1429 : O. L. 
Bossányi-lvt. N. 13., 62., 1429 : M otesiczky-lvt. 1448., 1433 : O. L. 
Bossányi-lvt. A. N. 187., 1437 : U. o. N. 59., 1446 : U. o. A. N. 206., 
1469 : Akadém ia kézirattára , 1483 : U. o., 1495 : O. L. Bossányi-lvt. 
N. 32., 45., 1497 : U. o. N. 9., 1511 : Garam szentbenedeki kv t. F. 4. 
N. 50—53., 1524 : Akadém ia kézira ttára , 1525 : U. o.) — A családból 
külön névvel nevezett ágak is szakadtak ki, így a  Balasier- ésT rinka- 
ágak, azonkívül a Szokolóczy-család is viselte a bossányi elő
nevet .

Bradács-cs. László Pominóc határjárásánál szerepel 1461-ben 
tanúkén t, teh á t b irtoka Pominócon, vagy annak környékén feküdt. 
(N ádasdladányi lvt. I. 24.)

Bremecskó- (Szedlicsnai) cs. Bremechko János, Pál özvegye 
Zsuzsanna és gyermekei M árton, László, Péter, Borbála és Anna 
1522-ben eltiltják  Szedlicsnai Gloz Miklóst és fiát Dénest szedlicsnai 
részük birtoklásától. (Lev. Közi. 1937. 237.)

Bressónovszky- (Udicsi) cs. Tam ás 1405-ben . tanú  Felső- 
trencsénben. (Podm aniczky-oklvt. I. 9.)

Brestyenszky-cs, Neve csak latinos alakban fordul elő. János 
1492-ben királyi em ber a drienovei ik ta tásnál, 1496-ban pedig szom
széd Kasza vár ik ta tásánál. Péter deák 1508-ban zálogba veszi a 
domanisi soltészsághoz tartozó szántóföldeket. Mihály 1510-ben 
tanú a Beszterce vár ügyében ta r to t t  tanúvalla tásnál. (1492 : Pod-



232 FELVIDÉK

m aniczky-oklvt. I. 242., 1496 : Dl. 20,315., 1508 : Turóci kv t. P ro t. 
vet. f. 1., 1510 : Podm aniczky-oklvt. I. 579.)

Brezeni-cs. János 1473-ban szomszédként szerepel Kasza 
vár ik tatásánál. Tekintve a váruradalom  nagy kiterjedését, b irtokát 
nem tudjuk közelebbről meghatározni. (Dl. 17,418.)

Breznici-cs. András és neje 1505-ben m ásokkal együtt e ltiltják  
az Egyházasm ittai Baran- és K ishelvényi-családokat Dvorecl 
Malodobry János kisdvoreci birtokának felkérésétől. (N yitrai k p t. 
P ro t. extraser. f. 27., Dl. 25,297.)

Brigant- (Demjendi) cs. L. a Kereskényi-családnál és 1477-ben a 
Simonyi-családnál.

Brigant- (Bassovi, Kiscsernai) cs. B ryganth György és neje 
D oro ttya  1524-ben m egkapják D orottya ap játó l Pocserovai K artuz 
Lászlótól egész Pocserovalehota b irtokot. Ugyanez a György 1525-ben 
perel a M arsovszky-család ellen, valószínű, m in t a Podm aniczky- 
család besztercei várnagya. (1524 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 86., 1525 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 21. N. 50., F. 21. N. 52., F. 26. N. 19., 
F. 80. N. 25.)

Brogyáni-cs. Barsmegyei eredetű család. Miklós 1514-ben 
felszólítja Szlopnai M iklóst, hogy a b irtokaira vonatkozó okleveleket 
adja ki. A birtokok nincsenek megnevezve, így nem tudjuk , hogy 
Miklósnak az oroszlánkői uradalom ra vonatkozó, leányjogon tá p 
lá lt jogigényéről, vagy pedig barsmegyei birtokokról van-e szó. 
(Garam szentbenedeki kv t. F. 19. N. 61.)

Bruhacsko- (Zabláti) cs. B ruhach István  fia Miklós 1484-ben 
eltiltja  zabláti Holy Lőrincet Zablát elidegenítésétől, Bohody Péter 
trencséni várnagyot pedig a birtokbavételtől. A tiltakozásnak nem 
le tt meg az eredménye, m ert még ebben az évben perre került a sor 
és Bruhacsko Miklós ügyvédeket is vallo tt a nyitrai káp talan  előtt. 
1489-ben m agtalanul halt el, amikor felesége m ajtényi Tompa János 
leánya Anna fo ly ta tta  a pert most m ár a Zabláthy-család ellen, mely 
adom ányba k ap ta  Miklós zabláti kúriáját. (1484 : N yitrai kpt. Prot. 
extraser. I. 13., 1489 : U. o. L. A. N. 3.)

Bubla- (Üjfalusi) cs. B irtokát nem ism erjük, de előnevéből 
következtetve (Szkala) Újfalun bírt. A családból Bwbla János 1523-ban 
ügyvédeket vallott. (Lev. Közi. 1937. 239.)

Buda- (Podinanini) cs. Márton 1492-ben szomszéd a drienovei 
iktatásnál, 1503-ban pedig Sebestyénfalva iktatásánál. Bwda János
1525-ben tanú a jablonovei hatalm askodás ügyében ta rto tt tanú- 
vallatásánál. A család b irtoka ismeretlen. Szereplésük a Beszterce 
várostól északra fekvő vágvölgyi vidékre m u ta t. Podmanini 
birtoklásukra, ahonnan előnevüket vették , nincsenek adataink. 
(1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 242., 1503 : Teleki-család zabláti ívta, 
1525 : Dl. 24,068.)

Budai káptalan. 1487-ben kapta adom ányba K arai Lászl budai 
préposttól Orlóc birtokot. Viszocsányon is bírt és 1507-ben királyi
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paranccsal kieszközölte, hogy m egkapja a Viszocsányi-család javára  
szóló viszocsányi telek ik tatásáró l szóló jelentést. 1517-ben panasz- 
szál fordult a királyhoz, hogy a Viszocsányi-család hét évvel ezelőtt
elszántotta  az ő viszocsányi birtokré.szén a Viszocsányi-családétól 
elválasztó, Nedasócra vivő gyalogutat, m ire a király el is rendelte a 
vizsgálatot. (1487 : Dl. 19,244., 1507 : Garam szentbenedeki k v t. 
P ro t. A. f. 195., 1517 : U. o. F. 59. N. 4.)

Buday-cs. János szomszédként szerepel 1489-ben a zab láti 
ik ta tásnál. (N yitrai kp t. A. N. 3.)

Buday- (Pozsgai) cs. Az előbbi családdal való azonosságát 
valószínűvé teszi az a körülm ény, hogy ugyanazon a terü leten  szere
pel. M áté 1513-ban Illevkán és Dvorecen ellentm ondott, am ikor a 
Zápolyai-családot be ak a rták  vezetni adom ány címén Felsőklobu- 
suci K orhán László b irtokaiba, ellentm ondását azonban, m elyet a 
n y itra i káp talan  az ik ta tóparancs hátlap jára  jegyzett fel, későbben 
visszavonta, m ert az ik tatásró l szóló jelentésben M áté neve m ár nem 
szerepel az ellentmondók között. (Dl. 22,371., N yitrai kp t. N. 218.)

Budeez- (Vöröskői) cs. Tamás 1490-ben zálogba vette  Szlopnai 
M enyhérttől Szucsinafalva birtok felét. (Teleki-család zab láti Ív ta.)

Budinalehotai-cs. Boda és Szalóki neveken is szerepel. Domokos 
fia Miklós és testvérei 1430-ban Teplai Csemák Lőrinctől használatra 
m egkapják Tepla és Kosztelec birtokokat. Ez az átengedés azonban 
tulajdonképpen zálog címén tö rtén t, m ert Borbálakirálynő a  
következő évben, 1431-ben zálog címen ad ja ki az ik tatóparancso t 
Boda fiai Miklós, László, P é te r és Pál javára . 1473-ban Boda Miklós 
szomszédként szerepel Kasza vár ik tatásánál. Boda Péter fia Szalóki 
Zsigmond 1495-ben pert fo ly ta to tt a Podmaniczky-család ellen 
Vrchtepla és Kosztelec egész- és Facskó félbirtokért, de azután a  
pert visszavonta, csupán a Szulyói-családnak járó leánynegyedre 
vonatkozó jogát ta r to tta  fenn. Szalóki Zsigmond b írta  B udinalehota 
és Alsólehota b irtokokat is, m elyeket 1469-ban eladott a Podmaniczky- 
családnak, m ajd pedig 1498-ban gyermekei Zsigmond és K atalin  
nevében is B udinalehota és Alsófalu b irtokokat, melyek eddig a 
Szulyói-családnál voltak zálogba, 200 forin tért ismét eladja a 
Panodm iczky-családnak. (1430 : Szulyovszky-lvt., 1431 : Dl. 12,388.,
1473 : Dl. 17,418., 1495 : Podm aniczky-oklvt. I. 258., 1496 : U. o. 
I. 277., 1498 : U. o. I. 328., 364.)

Budiualehotai-cs. Az előbbivel való azonossága sem a leszárm a
zásból, sem pedig a birtokok egyezéséből nem állapítható  meg. 
Lukács fiai Simon és Mihály 1510-ben budinalehotai és kiscsernai 
birtokrészeiket eladják a Podm aniczky-családnak. (Podm aniczky- 
oklvt. I. 583.)

Bulki-cs. Miklós 1508-ban Búikon bírtés o ttan i részeit 
elzálogosította a Maloveczky-családnak. (N yitrai kpt. P ro t. extraser. 
I. 47.)
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Búr- (Belusi) cs. Az előnevet adó belusi birtoklásra nincsenek 
ada ta ink . Bwr Miklós H orkán bírt és itten i részeit 1521-ben eladta 
Sárkány Ambrus országbírónak. (Lev. Közi. 1937. 235.)

Buthora-cs. A Marsovszky-család viseli rövid ideig ezt a 
m egkülönböztető nevet, m ely azonban nem tud ott állandósulni. L. a 
AíaT-soüsz/ry-családn ál.

Buzlay- (Gergelylaki) cs. Sárosi eredetű család, mely ebben az 
időben Fejér és Tolna várm egyékben b írt k iterjed t uradalm akat. 
Mózes és neje Podm aniczky László leánya Anna 1486-ban Beszterce 
vár és Bán várkastély  u tán  h itb é rt és jegyajándékot, továbbá 
leánynegyedet kapnak Podm aniczky Lászlótól. (Podm aniczky-oklvt.
I. 191.) L. még a JRrfsA:ai/-családnál 1515-ben.

Chalupa- (Bohunici) cs. Nevének változatai Chalupa, Ghaluppa, 
Chalwpa, H alupa, H oluppa, H olupa. M átyás 1409-ben békebíró a 
Velcsiczkyek közötti peres ügyben. Bohunici birtokosként elsőnek 
Lőrinc tűn ik  fel 1461-ben, de a család valószínűleg m ár korábban is 
b ír t Bohunicon, m ert feltűnésétől kezdve viseli a bohunici előnevet. 
M átyás 1467-ben egy pruszkai és egy fél tuh inyei k ú riá t zálogba vesz 
a Pruszkai-családtól, 1468-ban pedig egy pruszkai és egy negyed tu h i
nyei te lke t kap  a Pruszkai-családtól. A fenti birtokrészekre Pruszkai 
Márk halála u tán  új adom ányt is szerzett és ezen az alapon 1468-ban 
be is ik ta t ta t ta  m agát. M átyás és Lőrinc m in t egy 1472. évi adatból 
k itűn ik , H unyadi Lászlótól m egkapták adom ányba az Oroszlánkőhöz 
tartozó  Bohunic, Pruszka és Tuhinye nevű b irtokokat, am i később 
sok pereskedésnek le tt az okozója, m ert Oroszlánkő urai nem 
egyeztek bele a birtokok elszakításába. M ár 1475-ben megkezdődött 
a pereskedés, am ikor a Zamaróczy-családot be akarták  ik ta tn i a 
várba  és az em líte tt három  birtokba, de az ik ta tásnak  M átyás 
ellentm ondott. Amikor Szlopnai M enyhértet 1478-ban be akarták  
ik ta tn i Oroszlánkő várba, Bohunicon, Pruszkán és Tuhinyén M átyás 
ism ét ellentm ondott. A fenti birtokokhoz erősen ragaszkodott a család 
és nem volt hajlandó azokat átengedni Oroszlánkő hatalm as urainak 
és M átyás neje, am ikor Szlopnai M enyhértet 1482-ben be ak arták  
ik ta tn i Oroszlánkő várba, a három  birtokot illetőleg ellentm ondott. 
M átyás 1487-ben ú jabb  birtokrészeket vesz zálogba Pruszkán és 
Tuhinyén a Pruszkai-családtól. M áté és fiai György, Pál és Gáspár 
adom ányt szereztek a m agtalanul elhalt Piechói Mannos piechói 
kúriájára , de az ik ta tásnál 1488-ban a szkalkai apát, Piechói Holy János 
fia M átyás és Borcsiczky Balázs leánya K ata lin  ellentm ondottak. 
György 1499-ben Bolesón m alm ot ak a rt építeni, de a Szlopnai-család 
tiltakozo tt ellene azon a címen, hogy a malom hely az ő határaikon 
belül van. A Szlopnai-családdal folyó hosszas pereskedéseknek is véget 
ak a rt vetn i a család, azért 1503-ban Péter, Pál és György m egindí
to ttá k  az egyezkedést. Ugyancsak Pál és György 1508-ban zálogba 
veszik Pom inóc pusztab irtokot a Pom inovszky-családtól, 1509-ben 
pedig m egvették Podhragyiáni Tam ástól annak bohunici kúriá já t,



TRENCSÉN VÁRMEGYE 235

<le az ik tatáskor a Szlavnicai Sándor, Pruszkai és Szlopnai-családok 
ellentm ondottak. M átyás és K ata lin  fia György 1515-ben panasszal 
fordultak az országbíróhoz, hogy am ikor anyja Bohunic b irtok  ügyé
ben békebírák : Mittai Rozson Kelem en és László, Prileszky György, 
Bolesói János, Szlavnicai Sándor és Kameniczky Gáspár közben
já rására  kiegyezett a Szlopnai-családdal, a hozott egyességet a béke
bírák nem vallo tták  be hiteles helyen, m ire az országbíró elrendelte 
a békebírák megidézését. Az Oroszlánkői-, illetve Szlopnai-családdal 
fo ly tato tt hosszas birtokviszály 1517-ben ért véget, am ikor György 
bohunici b irto k á t békés egy ességgel ke ttéoszto tta  a Szlopnaiakkal. 
A béke azonban nem ta r to tt soká, m ert a viszály m ár a következő 
évben, 1518-ban kiújult a Szlopnai-családdal, am ikor György ti l ta 
kozást je len te tt be, hogy az a ty ja  M átyás és Szlopnai M enyhért kö
zött k ö tö tt szerződést M enyhért fia Miklós nem ta r tja  be és a vitás 
b irtokokat el akarja  idegeníteni, m ajd pedig 1519-ben panaszt emelt 
a megye elő tt, hogy Szlopnai Miklós két jobbágyát elvette. A megye 
el is rendelte a vizsgálatot és felszólította Miklóst a jobbágyok vissza
adására, azonban nem sok eredménnyel, m ert Miklós a jobbágyok 
visszaadását m egtagadta arra hivatkozva, hogy a két jobbágy mindig 
az ő tu la jdonát képezte és sohasem ta rtoz tak  a Chalupa-család alá. 
György 1519-ben ism ét megkísérelte, hogy m agát be ik ta ttassa  a 
Podhragyiáni Tam ástól vett bohunici kúriába, de a Szlopnai-család ez 
alkalom m al is ellentm ondott. Pál özvegye 1520-ban kiegyezik a 
Szlopnai-családdal bizonyos hatalm askodás ügyében, de ez sem 
vezet a két család végleges békéjéhez, m ert Chalupa György a szer
ződés megszegése m ia tt in d íto tt pert továbbfo ly ta tta  Szlopnai Miklós 
ellen, sőt a pert a király egyenes parancsára 1520-ban a várm egye 
felterjesztette a királyi kúriához. A vitás birtokokhoz való tu lajdon
jogát György továbbra is védte, éppen azért tiltakozást jelentett be 
1522-ben, am ikor a Szlopnai-család el akarta  idegeníteni Oroszlánkő 
v á rá t. György testvére D oro ttya 1524-ben m agtalanul ha lt el és Bohu- 
nicon bírt részeit a Zápolyai-család k ap ta  adom ányba. (1409 : R udnay- 
levéltár, 1410 : Dl. 26,094., 1461 : N ádasdladányi lvt. I. 24., 1467 : 
Múz. T. a. IV. 6., 1468 : Dl. 24,970., Múz. T. a. X. 5., 1472 : Dl. 17,287., 
1475 : N yitrai kp t. N. 378., Dl. 983., 1478 : Múz. T. a. X. 16., 1482 : 
Dl. 18,643., 1487 : Sim onyi-lvt. 227. sz., 1488 : N yitrai kp t. N. 687., 
1499 : Dl. 20,887., 1503 : Múz. T. a., 1508 : Podm aniczky-oklvt.
I. 564., 1509 : Múz. T. a. III. 5., 1515 : Akadém ia kézirattára , Dl.
22,645., 1517 : Múz. T. a. III. 2., Dl. 22,929., 1518 : Dl. 23,101., 1519 : 
Dl. 23,293., 1519 : N yitrai kp t. N. 613., 1520 : Múz. T. a. VI. 17., 
1520 : Dl. 23.331., 1522 : Lev. Közi. 1937. 233., 1524 : Múz. T. a.
IX . 29.)

Ciliéi IJlrik. A lbert király, m int az egy 1454. évi adatból kitűnik , 
elzálogosította Cilleinek Trencsén és még más, az oklevélben meg nem 
nevezett trencséni várakat. 1447-ben a kezén van Trencsén, Szucsa, 
Beszterce, Oroszlánkő és Kasza vára, ugyanakkor Szentmiklósi
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Pongrácnak elzálogosítja Léva vá ra t, Belus és P re jta  b irtokokat. 
(1447 : Tört. Tár. 1896. 517., 1454 : Teleki : A H unyadiak kora. 
X . 420., Dl. 14,839.)

Cursbo I. Ugróc várnál 1495-ben.
Csák-nemzetség és Csák Máté. A nem zetség trencséni ága m ár 

a ta tá rjá rás  u tán i időkben b írt a megyében. Előd fia Leusták mag
ta lan  halála u tán  Máté tárnokm ester és pozsonyi comes m egkapta 
Pruszka b irtokot, de azu tán  a király elcserélte azt vele Tunig b irto 
kért és továbbadom ányozta 1244-ben. A m egszakadt trencséni b ir
tok lást Csák Máté kezdte ú jra, aki a X III. század végén hol kény
szerrel erőlteti rá a nemeseket b irtokaik eladására, hol pedig erőszak
kal veszi el azokat. Mikor m ár ny iltan  p á rto t ü tö tt  a király ellen, de 
még nem m ondta fel az engedelmességet, elvette  a D ivék-nem zetség
beli Bossányi-család b irtokait, királyi parancsra ugyan többet vissza
ado tt, de a trencséni M ajtényt m eg ta rto tta  m agának és az t csak 
később találjuk  ismét a nemzetség birtokában. Ugróc v á rá t is cserébe 
vette  1294-ben Bás fia Pétertő l más birtokokért, a cserére azonban 
úgy kényszerítette rá  őket, e m ia tt tiltakoztak  is 1297-ben, de azután 
Máté egyre növekvő hatalm ától félve, még ebben az évben újból 
bevallják neki a várat. A század utolsó évében, 1299-ben m ár több 
trencséni várat elfoglalt, melyek közül ugyan Raj ecet visszavették 
tőle, de csak rövid időre, m ert azután az összes trencséni v áraka t 
ism ét a kezén találjuk . Az Á rpád-ház k ihalta  u tán  a hatalm asul tö r
té n t b irtok lást tö rvényesítte tte  és Vencel király 1302-ben neki ado
m ányozta az egész Trencsén várm egyét, m elyet haláláig b írt. Azon
ban nemcsak a vo lt királyi jav ak a t ve tte  b irtokba, hanem  még a 
magánosok b irtokait is elfoglalta. Az elkövetett hatalm askodások 
és birtokfoglalások m ia tt László kalocsai érsek 1318-ban kiközösítette 
és felsorolja m indazokat a hatalm askodásokat, am iket Máté elköve
te t t  a ny itrai egyház ellen. A nyitrai püspök panasza szerint elfoglalta 
a  püspökség trencséni k ú riá já t és abba pecéreket te lep íte tt. A püspök
ség vár körüli b irtokait és azok jobbágyait annyira sanyargatta  
különféle m unkákkal és pénzkövetelésekkel, hogy a volt 70 jobbágy
ból mindössze 30 m aradt. Ezeken felül elfoglalta a püspökség Jesze- 
nice és Biccse nevű b irtokait, predm éri és drietom ai vám ját, azon
kívül Máté szucsáni várnagyai elfoglalták Szkala b irtokot, melynek 
ap á tja  szintén Máté p á rtjá ra  állott. Máté halála u tán  1321-ben 
a Bossányi-család visszakapja a Máté által elfoglalt Pusztaneporác 
b irtokot, m ajd pedig 1324 körül Trencsén vára  is visszakerült 
a király kezébe. (1244 : Dl. 266., Wenzel : ÁUO. VII. 174., 1294 : 
Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., Wenzel : ÁUO. X II. 555., 1297 : Dl. 1466.,
1469., Wenzel : ÁUO. X II. 639., 640., 1299 : Fejér : CD. VI. 2. 187.
0 . L. Bossányi-lvt. A. N. 33. HO. VI. 463., 1302 : Fejér : U. o. VIII.
1. 189., 1318 : U. o. VIII. 2. 169., 170., 1321 : O. L. Bossányi-lvt. 
A. 89., 1324 : Zichy-oklvt. I. 258.)

Csalticzky cs. Nemzeti nyelven csak egyetlen ízben, 1493-ban
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fordul elő a család neve, különben m ár a XIV. század közepétől 
állandóan szerepel a család. Póka 1349-ben királyi ember a Viszo- 
csány m ia tt folyó birtokperben, Péter fia Jakab  petéig a  Dúló m iatti 
perben 1368-ban, Albert 1444-ben perel a Viszocsányi-családdal 
anyja  részéért. János 1493-ban a bobrovniki, László 1495-ben a pruszi, 
1496-ban pedig az ugróci ik ta tásnál királyi em berekként szerepelnek. 
János, Oszvald és Péter 1499-ben a podluzsáni vásárjog ügyében 
elrendelt vizsgálathoz kiküldött királyi emberek. Balázs és neje, 
K atalin  fia Oszvald 1514-ben másokkal együtt n yug ta tják  a 
Kisdraskóci Laszkár-családot a nekik Felsődraskóci K un Bereck 
felső- és alsódraskóci birtokrészeiből járó h itbér és jegyajándék, 
továbbá leánynegyed fizetéséről. (1349 : K apy-lvt. W. II. 2., 13.68 : 
Szulyovszky-levéltár, 1444 : B rogyáni-lvt., 1493 : Motesiczky-lvt.,
1495 : Podm aniczky-oklvt. I. 267., 1496 : U. o. I. 270., 1499 : U. o.
339., 1514 : Garam szentbenedeki kvt. F. 27. N. 41.)

Csapek- (Hukwaldi, Sanyi) cs. Nevének változatai Chapek, 
Chepek és Czapek. János tapolcsányi kapitány  1442-ben zálogba vette  
Ulászló királytól Sztrecsén és Óvár várakat, de kötelezi m agát, hogy 
a 6000 forint zálogösszeg fejében bárm ikor visszaadja a vára t. 
Ügy látszik, hogy a zálogot a király erőltette, m ert Csapek kötelez
vénye ellenére a következő évben, 1443-bamUlászló ad kötelezvényt, 
hogy még ebben az évben k iváltja  a várakat. Kötelezettségének 
a király azonban ebben az évben nem te t t  eleget, u tán a  pedig halála 
m egakadályozta abban és a v ára t még 1446-ban is Csapek kezén 
ta lá ljuk , am ikor SZentmiklósi Pongrác jogot kap arra, hogy a vára
ka t magához váltsa. (1442 : Dl. 13,694., Tört. Tár. 1896. 517., 1443 : 
Letopis. XI. 2. 74., 1446 : Múz. T. a. VI. 15.)

Csatarnyás-cs. C hatharnyas György adom ányba k a p ta  1505- 
ben a királytól a Szunyogh-családdal együtt Nagyudicsi János 
N agyudicsa egész b irtokát és hlubokei részét, de az ik ta tásnál János 
özvegye K lára, a Podm aniczky- és N ádasdy-családok ellentm ondtak. 
Az ik ta tá s t m egkísérelték ugyan a következő évben is, de a felsorolt 
családok megismételték ellentm ondásukat. (1505: Podm aniczky-
oklevéltár. I. 452., 1506 : U. o. I. 505.)

Cseh- (Apáti) cs. Másnéven Apáthy- vagy Velcsiczky-család. 
L. az utóbbi néven.

Cseh- (Jablonici) cs. L. a jDaiwányi-családnál.
Cseh- (Lévai) cs. Trencsén megyében a család korábbi időben 

szerepel Sárói néven. L. utóbbi családnál.
Cselkó- (Cselkólehotai) cs. Lednicei Posnanus jobbágy és' fia 

Celko, am ikor a Csák Máté u tán i eléggé zűrzavaros birtokviszonyo
k a t felülvizsgálták, igazolták, hogy földjüket Csák M átétól kapták. 
A Chalko-család 1500-ban a besztercei v ár prédiálisaként szerepel. 
György 1506-ban Domanison bír, valószínűleg prédiális joggal. 
Celko Benedek 1510-ben a besztercei vár tartozékai között elkövetett
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hatalm askodás ügyében tanúkén t szerepel. (1339 : Dl. 10,917., 1500 r 
Podm aniczky-oklvt. I. 374., 1506: Szádeczki Kardos Ívta. Bp.,
1510 : U. o. I. ,579.)

Csellyei-cs. Valószínűleg pozsonymegyei eredetű család. György 
fiai Zsigmond és Balázs az anyjuk, Korom pai Nehéz György leánya 
Ilona révén jogot ta r to tta k  Lednice zálogos várhoz és am ikor 1504- 
ben Nehéz Péter özvegye Zsófia e ladta Lednicét R áskay B alázsnak, 
ki is fizette nekik az őket illető részt. (Múz. T. a. V. 21.)

Csermenyi-cs. Leányágon kapcsolódott bele trencséni családokba, 
am ennyiben Illés leánya Ágnes, Szlopnai A ndrás, m ajd ennek halála 
u tán  Bohunici ja k u s  Jak ab  felesége volt. (1497 : Múz. T. a.)

Csernák-(Teplai) cs. 1. Lucskai néven.
Csernát- (Zamárdi) cs. A Zamaróczy-családból való kiágazása, 

vagy rokonsága közelebbi adatok  hiányában nem állap ítható  meg. 
Chernat Gergely, Lőrinc és János Zam árdon és Zabláton b írtak  része
ket, de 1497-ben ezeket is eladták a Zabláthy-családnak. (Akadém ia 
kézirattára.)

Csernyánszky- (Csernai) cs. Nevezik még a családot Kiscsernai- 
nak és N agycsernainak is. Nemzeti nyelven Czernansky (1488), 
Czernensky (1488) és Chernansky (1508) változatokban fordul elő. 
Nagycsernai Lökös fia Miklós 1361-ben királyi em ber a  krasznai 
ik tatásnál. M átyás 1479-ben szintén királyi ember. János 1479-ben 
tan ú  Lednice határperében, M átyás pedig 1481-ben és 1493-ban 
királyi ember a drienovei ik ta tásnál, m ajd pedig 1488-ban m aga perel 
E rdőháth  Istvánnal a Rassov és Drienove közötti v itás ré t ügyében. 
Studenecen is b ír t a  család és am ikor b irtokjogát m egtám adták , 
R ajec város 1488-ban igazolta, hogy Studenec Csernyánszky A ndrás
nak ősi öröklött b irtoka, m elyet m ár őse, Levkó is b írt. Tam ás mag
talanul h a lt el és b irto k á t 1508-ban a Zápolyai-család k ap ta  ado
m ányba, b irtokba ugyan nem tu d o tt ju tn i, m ert Csernai Thehen 
D em eter ellentm ondott. A családból Gáspár a Podm aniczkyak besz
tercei várához tartozó  Szuha nevű völgyből 1510-ben egy hegyi
pásztor jószágát hatalm asul e lhajto tta , am it a vizsgálat a tan ú k  vallo
m ása a lap ján  igazolt. A tanúk  között szerepei ez alkalom m al Cser
nyánszky János is. B udinalehotán is b írt a család, nevezetesen 
annak G áspár nevű tag ja , aki 1512-ben a csernai és budinalehotai 
birtokokból járó  h itbér és jegyajándék felől kielégítette M átyás 
lánya A nnát, Folkusfalvi Balázs, m ajd András rajeci polgár felesé
gét. K iscsernai Félix 1520-ban Zavadkai Félix eskütársaként szere
pel. Nagycsernai Miklós és Ádám tanúk  voltak 1525-ben a jablono- 
vei h a tá r  m ia tt folyó perben ta r to t t  vallatásnál. (1361: Esterházy- 
h itb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 172 et B., 1478 : Podm aniczky-oklvt.
I. 122., 1479 : U. o. I. 134., 1481 : U. o. I. 152., 1483 : U. o. I. 170.,
1488 : Dl. 19,430., 19,421., 1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 539., 1510 : 
U. o. I. 579., 1512 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 18., 1520 : U. o. f. 33.,
1525 : Dl. 24,068.)
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Cservenee- (Klobusici,- Alsóklobusici) cs. Czerwenecz István 
a várm egye elő tt 1472-ben Klobusicon egy kúriá t vejének V alny 
Péternek és nejének Orsolyának elzálogosított. Márton fia György, 
illetve M átyás fia György szintén Alsóklobusicon, illetve Klobusicon 
b írtak ,"de m indketten  m agtalanul haltak  el és birtokrészüket 1504-, 
illetve 1519-ben a Rozson-család k ap ta  adom ányba. (1472: Dl.
24,976., 1504 : Dl. 32,749., 32,645., 1519 : Turóci kvt. Prot. vet. 
f. 48.) V. ö. Veres (Klobusici).

Csics- (Sztrecsei és Szulyói) cs. Chycb Domokos és Ivánka 1352- 
ben K raszna nevű b irtokukat eladják Miklós zsolnai soltésznek. 
A család Valószínűleg azonos a sztrecsei M acska-családdal, melynek 
ebben az időben szintén szerepel egy Domokos nevű tag ja . Miklós 
m agtalanul ha lt el és b irtokait Szulyót és Sztrecsét Zsigmond 
király a Leszkóczy-családnak adom ányozta 1419-ben. (1352 : HO.
VI. 127. E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28. F. C. N. 165., 166., 167., 1419 : 
Múz. T. a. VI. 15.)

Csicskán- (Rudinai) cs. A Rudinai-családdal való vérségi kap
csolatát nem ism erjük. Nevének változatai Chychkan és Czyczkan. 
A családból László Nedece ik ta tásako r 1475-ben szomszédként szere
pel, 1480-ban pedig királyi em ber a zsolnai ik tatásnál. Balázs szin
tén  k irályi em ber 1498-ban és 1504-ben. Ez a Balázs 1505-ben ellent
m ondott, am ikor a H orváth-családot be akarták  vezetni a Vásonfalvi- 
családtól v e tt  rudinai kúriába, m ajd  pedig kis- és nagyrudinai 
részeit 1506-ban eladta a Szunyogh- és H atnai-családoknak. Balázs 
özvegye 1522-ben hitbére és jegyajándéka felől n y u g ta tja  a Szunyogh- 
családot. (1475 : Nedeczky-lvt., 1480 : Podm aniczky-lvt. I. 139., 
1498: Garam szentbenedeki kv t. F. 102. N. 44., 1504: Esterházy- 
hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et D., 1505 : Múz. T. a. X I. 12. G aram 
szentbenedeki kv t. F. 52. N. 2/, 1506 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 
28. F. A. N. 87 et E ., 1522 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 56.)

Csonkakőmegyi-cs. Rebrech leánya M argit 1379-ben és 1380- 
ban  osztályos-pert fo ly tat a Zam árdi-családdal. Gáspár b irtoka 
Csonkakőmegy volt, m elyet halála u tán  1495-ben a Precsényi- 
család örökölt. (1379 : Dl. 6615., 1380 : Dl. 6700., 1495 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 263.) L. még Zaszkalei néven is.

Csontos- (N átafalvi) cs. Pál felesége révén 1465-ben Cimorázon 
b írt. (Múz. T. a. VI. 11.)

Csuklász- (Kisaponyi) cs. Chwklas Pál 1523-ban Csuklász 
b irtokot, mely ekkor T rom bitás fiainak kezén volt, Csuklász Miklós 
fiaira hagyja. (Garam szentbenedeki kv t. F. 51. N. 29.)

Csuklászl-cs. István 1352-ben királyi ember a dezséri hatalm as
kodás ügyében. Péter és neje 1466-ban Ádám falva birtokból dotali- 
cium ot kapnak. László és Pál 1514-ben a bobrovniki ik ta tá s  alkal
m ával királyi em berekként szerepelnek. (1352 : Anjoukori-okm t.
V. 572., 1466 : Akadém ia kézira ttára , 1514 : N yitrai kp t. N. 219.,
D. N. 676.)
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Dalmady-cs. Hontm egyei eredetű család. D alm adyaknak nevezik
1514-ben Bobrovniki István  fia László fiait, Tam ást, M ihályt és 
K elem ent, akik ekkor adom ányt kapnak  Bobrovnik félbirtokra. 
A  D alm adiakkal való rokonságukat nem  ism erjük, ta lán  anyjuk  
leh e te tt D álm ady-leány, vagy pedig más címen szerezhettek b irto 
k o t Dalm adon, ahol lakni kellett nekik, hogy onnan nevezték őket. 
(N yitrai kp t. N. 219.)

Dánffy- (Dobozi)-cs. Temes várm egyében b írt nagyobb k iterje
désű birtokokat. A ndrás és neje Borbála, továbbá testvére M árton
1483-ban Trencsén megyében is nagy birtokhoz ju tn ak , am ikor
1483-ban zálogba veszik T ettauer Frigyestől 7000 forin tért az ugróci 
v áru radalm at, m elyet azonnal b irtokba is ve ttek , m ert András 
jobbágyai ellen 1483-ban m ár panaszt emel a Podm aniczky-család, 
hogy azok B án és N astic nevű birtokain  hatalm askodtak. E z t a 
Podm aniczky-család báni jobbágyai 1492-ben viszonozzák, és A ndrás 
zavodai vlachjain hatalm askodnak. A ndrás igyekszik az ugróci 
uradalom  egységét visszaállítani és 1492-ben v isszaváltja a Podm a- 
niczky-családtól a várhoz tartozó Podluzsán és N astic b irtokokat 
200 forin tért és közös használatra  bocsátja a Podm aniczkyakkal 
& Feketeerdő, Szturnye és Dralilev nevű erdőket. András zsitnai 
jobbágyai m ia tt 1493-ban perbe keveredett a Podm aniczky-család 
báni jobbágyaival különböző hatalm askodások m iatt. A m egindult 
pernek a békebírák ítélete azonban csakham ar véget v e te tt. A család 
zálogjogon élvezett b irtokjogát 1494-ben újból m egerősíttette és 
M ártont, valam int A ndrást és nejét B orbálát ism ét bevezették az 
ugróci vár és tartozékai birtokába. A ndrás halála u tán  a család 
ugróci b irtokjogát veszély fenyegette, m ert 1495-ben Ulászló Ugróc 
v á rá t eladom ányozta A ndrás budai udvarbírónak és Cursbo nevű 
udvaroncnak. András özvegye és M árton azonban e ltilto tták  a k irály t t 
az eladom ányozástól, az adom ányosokat pedig a m ár m egtörtén t 
felkéréstől. Hasonlóképpen ellentm ondott A ndrás özvegyé 1496-ban 
is, amikor Báróci Ficza D em etert ak arták  ado*mány címén bevezetni 
az ugróci uradalom ba. Amikor a család b irtokjogát m ár semmi vesze
delem nem fenyegette, András özvegye 1498-ban pert in d íto tt a 
Bánffy-család ellen az ugróci vár egykori tartozékainak, N agyszlatina, 
Bazna és Mezgóc birtokok elfoglalása m iatt. Ulászló a per folyam án 
B ánffyt bizonyítékainak bem utatására  kötelezi és elhalasztja a pert. 
A per vitelében és a váruradalom  m egtartásában az özvegyet állan
dóan tám ogatta  a Zabláthy-család és ezért András özvegye, Ugródi 
K olár Péter leánya Borbála hálából Ugróc v á rá t elzálogosította
1506-ban a Zabláthy-családnak oly feltétellel, hogy élte végéig az ő 
kezén m arad a vár és annak haszna, m ajd pedig még ugyanebben az 
évben eladja a v ára t a Zabláthy-családnak. Az eladás éllenére az 
elzálogosításnál k ikö tö tt feltételek továbbra  is érvényben m aradtak, 
m ert a v ára t továbbra  is B orbála kezén találjuk, aki 1511-ben 
Zabláthy Péter fia A ndrás özvegyét, Salgói Péter leányát férje után
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■kielégíti Ugróc várából. B orbála 1516-ban panaszt emel a Dezséri 
előnevű P a tv ar, K alvath , Kezdek és Bachó-családok ellen, m ert azok 
Podluzsán nevű Jbirtokán hatalm askodtak, am it a király á lta l el
rendelt vizsgálat is igazolt. B orbálának 1520 elő tt bekövetkezett 
halála u tán  Ugróc vára  átszállt a Zabláthy-családra, amely tovább
fo ly ta tta  azt a pert, m elyet Dánffy András, m ajd halála u tán  özvegye 
viseltek Bánffy Zsigmond ellen, akinek a ty ja  János elfoglalta az 
ugróci várhoz tartozó Nagyszlatina, Baszna és Mezgóc birtokokat. 
A ndrás özvegye halála előtt nastici birtokrészét az ugróci Szentlélek- 
egyház Szűz M ária-oltárának hagyta. (1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 6., L itt. L. F. 1. N. 1., 1485 : Podm aniczky-oklvt. I. 180., 1492 : 
U. o. I. 215., 235., 1493 : U. o. I. 246., 1494 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 7., 1495 : U. o. L itt. I. F. 1. N. 8., 1496 : N yitrai kpt. F. N. 2., 
1498 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 1. 2., 1506 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 486., 549., 552., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 11.13., Garam szentbenedeki 
konvent. ProL A. f. 36., 1511 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 17., 1516 : 
G aram szentbenedeki kv t. F. 59. N. 15., 1520 : Zay-lvt. L itt. I. F. 2. 
N. 3., Garam szentbenedeki kv t. F. 57. N. 17— 18., F. 6. N. 74.)

Darvas- (Apai) cs. Az A payval közös eredetű pozsonymegyei 
család. Péter Sebestyénfalván b írt, m ert amikor 1502-ben Nagyudicsi 
János Sebestyénfalva felét á ta d ta  dotalicium ba és leánynegyedbe, 
Péterrel szemben szabatosságot vállalt. (Teleki-cs. zabláti Ívta.)

Davorényi- (Ludányi) cs. Miklós leánya Zsófia, Koromházi 
Korom  Istvánné 1517-ben panaszt emel a királynál, hogy Kisdovo- 
rányi Zuchy György özvegye, m ost Jablonici Cseh János és Davorányi 
Miklós fia Ráfael az ő trebasóci birtokrészét elfoglalták, am it a királyi 
parancsra ta r to t t  vizsgálat is igazolt. (Garam szentbenedeki kvt. 
F . 59. N. 16.)

Demjéndy-cs. H ontvárm egyei család. Lajos királytól 1370-ben 
László ny itra i püspök és testvérei Miklós, Lőrinc és Benedek ado
m ányba kap ták  Pravotic b irtokot. A beiktatásnál a b irtokon lakó 
János nyereggyártó leányai Ilona és Erzsébet, továbbá K onrád fia 
László ellentm ondottak ugyan, azonban ez ellentmondásból származó 
perben sohasem jelentek meg, így az országbíró a Dem jéndyek javára  
ítélt és 1370-ben be is vezették őket ellentmondás nélkül. István 
felesége Koloni Pető fia László lánya K lára 1396-ban nyug ta tja  
Viszolaji K apafok Miklós fia O rbánt a neki Viszolaj és Szverepec 
birtokokból előbbi ura K apafok János u tán  járó h itbér és jegyajándék 
felől. Benedek fia László elzálogosított nyitrai b irtokaiért 1418-ban 
a trencsénmegyei Pravoticcal áll jó t. László nyitrai püspököt, Ben- 
dek fia Lászlót, Lőrinc fia Jánost és Miklós fia P é te rt 1419-ben ősi 
jogon újból bevezetik Pravotic és Tom ankova birtokokba. Miklós fia 
Péter és másik fia László fia János 1474-ben m egvették Gergely fia 
Zsigmond pravotici birtokrészét és a nádortól ik ta tóparancso t is 
nyertek. 1504-ben Miklós fia Péter a testvérétől Jánostó l v e tt 
pravotici 14 és fél jobbágyhelyes b irtokrészt eladja a Podm aniczky-

Fekete  N agy A n ta l : T rencién  vénnegye történelm i földrajza. 16
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családnak, mely Imre itten i birtokrészét is meg ak arta  venni
1505-ben, de M átyás, a testvére János nevében is tiltakozást je len te tt 
be ellene. A tiltakozásnak azonban nem  sok foganatja le tt, m ert 
Imre 1506-ban mégis eladta pravotici részét a Podm aniczky-család- 
nak. A családnak H alászy nevű ága szintén b írt Pravoticon. Lásd 
utóbbi néven. (1370 : Dl. 5818., 1396 : Ocskay-lvt., 1418 i Múz. 
középkori m ásolatok., 1419 : U. o., 1474 : Dl. 17,625., 1504 : Múz. 
középkori m ásolatok., 1505 : Múz. T. a. X I. 12., Podm aniczky-oklvt; 
I. 464., 1506 : Múz. középkori másolatok.)

Dersky- (Kislapási) cs. Miklós Kisneporácon b ír t zálogcímen, 
ahol részeit 1520-ban visszabocsájtotta a Rozson-családnak. (Lev. 
Közi, 1937. 234.)

Dersky-cs. 1. Draskóczy.
Detrich- (Benedekfalvi) cs. Turócmegyei család. 1502-ben János 

csicsmáni birtokrészeit eladja a Kisjeszeni-családnak. (A Teleki-cs. 
zabláti Ívta.)

Dezséry-cs. A család m ár korán szétágazott és 1388-ban János fia 
László pap, va lam int Miklós fiai Benedek és Péter, Donch fia László, 
Zwedk fia Mikes nádori parancsra a határok  megjelölése m ellett 
két egyenlő részre osztják Dezsér b irtokot. Á brahám  fia András 
más képében hamis bevallást csinálta to tt a garam szentbenedeki 
konvent előtt, am iért a konvent 1415-ben pert in d íto tt ellene a  m egye 
előtt. A lbertet és Fülöpöt 1469-ben be akarták  vezetni a mag nél
kül elhalt Pál, Orbán és B ertalan dezséri birtokrészeibe, de az ik ta tá s 
nál Doncsa Gál fia ellentm ondott. A Dezséry-család későbbi időben 
még jobban elszaporodott és különböző ágakra vált, m elyeket önálló 
névvel különböztettek meg egymástól, így voltak  a családnak 
Bachó, Bereck, Doncs, K alvath , Kezdek, Lehky, Mokon, P a tv ar, 
Poluhy, Rubál és Siprák nevű ágai. Dezsérről nevezte m agát a 
Rudnyánszky-család is. (L. m indegyiket a sa já t neve a la tt.) (1388 ; 
Dl. 7420., 1415 : Dl. 10,365., 1469 : N yitrai kp t. N. 490.)

Dimffy 1. Símonyí-családnál 1494-ben.
Divék-nemzetség. Ősi b irtoka volt M ajtény, későbbi nevén 

Motesic és a belőle kiszakadt birtokok, ú g ym in t K unlehota, Petyovka 
és Petrilehota, továbbá a különböző Neporácok. A nem zetség korán 
m egosztozott és az egyes ágak is korán elváltak egym ástól, úgyhogy 
az összes ágak közötti közös - b irtoklást, noha igen korai ada ta in k  
vannak a nemzetségre, m ár k im uta tn i nem tudunk. Közös, adatok 
kal végigkísérhető b irtoklást m ár csak a Mikó- és Bossányi-ágakon 
belül lehet m egállapítani. Mikó-ágból szárm azott a Baskafalvi és 
M ajthényi és valószínűleg a Motesiczky-család is. M ajtényi Tom pa
családnak ez ágból való leszármazása szintén valószínű, de eddigi 
adataink alapján még nem bizonyítható. A Bossányi-ágból a Bossányi- 
és Tőkésújfalusi-családok birtoklására vannak  adataink. A részletei 
felsorolást 1. az egyes családoknál.
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Divéky-cs. Szintén Divék-nembelinek látszik, m ert János özvegye 
Ilona u tán  1511-ben M ajtény és Petyovka birtokokból h itbért és 
jegyajándékot kap a Bossányi-család. (Garamszentbenedeki kvt.
F. 4. N. 50—53.)

Divinai-cs. Az újonnan te lep íte tt b irtokot 1325-ben Salmán
k ap ta  adom ányba Sándor országbírótól, tehá t soltészi, vagy még 
inkább prédiális joggal. Tamás országbírótól ism ét ismerünk az előb
bivel hasonlóan csak m ásolatban fennm aradt, gyanús oklevelet Salman 
fia Miklós részére. Fia M ihálj' és rokonsága 1387-ben új adom ányt 
k ap o tt a  b irtokra , am it 1390-ben Zsigmond meg is erősített. 1415- 
ben ezek u tódait találjuk  birtokban. S tibor a fenti Miklós fia Mihály 
részére 1415-ben megerősíti az adom ányt, am it a turóci konvent is 
á tír t  a rokonság részére. A család csak 1461-ben tűn ik  fel ism ét, 
am ikor Péter zsolnai kap itány  az ismeretlen Zamrzló b irtoko t
zálogba veszi a H ranosztay-családtól. Nagydivinai Péter 1469-ben 
szomszédként szerepel Hricsó vár ik tatásánál. Jak ab o t b irtoká
ról, Divináról idézteti meg 1498-ban Szunyogh Gáspár. Az idé
zés lefolytatása a la tt Miklós fia István  fegyveresen m egtám adta  
Szunyoghot, aki erre István  ellen is pert in d íto tt és m egidéztette 
a bíróság által. — A családból szakadt ki a Petrácz-család. (L. P etrác  
név a la tt.) (1325, 1350 : Dl. 38,917., 1387 : Dl. 38,919., 1415 : U. o., 
1461 : Dl. 15,621., 1469 : Podm aniczky-oklvt. I. 86., 1498 : Garam 
szentbenedeki kvt. F. 102. N. 44.)

Divracska- (Mittai) cs. A sok ágra szakadt M ittai-családból szár
mazik. M árton 1521-ben szomszéd volt a m itta i és jesztrebi ik ta 
tásnál. (1521 : Dl. 32,653.)

Dobrai-, igazi nevén Simonyi-cs. L. az utóbbi név a la tt.
Dobry- (Dvoreci), m ásnéven Malidobry-cs. L. ezen a néven.
Domanisi-cs. Soltész eredetű nemes család. 1498-ból János nevű 

tag ja  ismeretes, akinek Domanison volt örökös soltészsága. (Podm a
niczky-oklvt. I. 326.)

Doncs- (Dezséri) cs. A sok ágra szakadt Dezséri-család egyik 
ága. Doncza Gál fiai ellentm ondtak, am ikor Dezséry A lbertet és 
Fülöpöt 1469-ben be akarták  vezetni a m agtalanul elhalt Pál, O rbán 
és B ertalan dezséri birtokrészeibe. Donch Dénes dezséri b irtokrészét 
annak m agtalan  halála u tán  M átyás király a Viszonyi-családnak 
ad ta  adom ányba, de a Viszocsányiak 1474-ben belátva a m éltányos
ságot, visszaadták annak felét Donch leányának M argitnak és fiai
nak, A lbertnek, Péternek, M ihálynak, Istvánnak és Jánosnak. 
(1469 : N yitrai kpt. N. 490., 1474 : Múz. T. a. IX . 5.)

Doncs- (Kolacsinyi, Kiskolacsinyi) cs. Miklós és M árton 1466- 
ban a (trencsén)teplai ik ta tásnál, Donch 1475-ben Oroszlánkő be
ik tatásakor szomszédként szerepeltek. Donch Márk 1484-ben szom
széd Prilesz iktatásánál. Birtokuk az előnevet adó Kolacsin volt. 
(1466 : Dl. 16,283., 1475 : N yitra i kpt. N. 378., 1484 : U. o. N. 31.)

16'
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Doncs m ester, akit Zólyomi Doncs néven is neveznek, a Balassa- 
családdal közös törzsből ered és b irtokai közösek voltak  azzal. 
L. a Baíassa-családnál.

Drasbóezy- (Alsódraskóci, Felsődraskóci) cs. Szláv alakban 
a középkorban nem  fordul elő a család neve, mely csak az újkorban 
ö ltö tt végleges form át. Magyar alakban 1525-ben Deresky néven 
fordul elő, de ez sem állandósult. K iterjed t család, mely korán több, 
különböző nevekkel megjelölt ágakra szakadt. így belőle szárm azott 
ki a Kun-, Laszkár-, Répa-, Restyén-, Ruin- és Ziho-családok. Nemoj 
fia Ivánka 1426-ban kiadja a leánynegyedet nővérének, aki a nem 
telen Csernákhoz m ent nőül, Ivánka fia Pál pap pedig még odar 
adta alsódraskóci részének negyedét is Csernák fiainak, Lászlónak és 
Péternek. Imre és fia György 1437-ben Neporácon zálogban bírják  
Bossányi György birtokrészét. István 1525-ben dvoreci ik tatáshoz 
k iküldött királyi ember volt. (1426 : Múz. T. a. II. 23., 1437 : O. L. 
Bossányi-lvt. N. 59., 1525 : N yitrai kp t. C. N. 843.)

Drletomai-cs. Igen korán feltűnik, valószínűleg várjobbágy 
eredetű család. Dobroszló fia János, László fiai Ivánka és Benedek 
mag nélkül haltak  el és b irtokukat, D rietom át 1321-ben K ároly király 
Pécy A ntal fia Jánosnak adom ányozta. Az elhalt László özvegye 
még ezek u tán  is b írt D rietom án és o ttan i birtokrészeit 1326-ban 
elzálogosította D rietom ai (tulajdonképpen Zamaróczy) Péternek. 
László özvegye 1355-ben még m aga gazdálkodott és Zamaróczy 
P étertő l kért ekét és négy igásbarm ot kölcsön, ezeket azonban 
K álm án fiai Buchk és Benedek elvették tőle, mire az özvegy kötelezi 
m agát, hogy Péternek elégtételt fog adni. Zud fia László leányai, 
M argit és Á gota 1357-ben elzálogosítják leánynegyedüket D rieto
m án Drietom ai (Zamaróczy) M árton fiainak, Péternek, Miklósnak 
és Jánosnak. Felsődrietom ai Péter, M átyás és István  testvérek 
1495-ben Szaniszló fia M árton ellenében a Felsődrietom ai Homole 
asszony fia Bethuss Pál gyermekeinek Simonnak, Miklósnak és Mar
gitnak k iado tt leánynegyed ügye m ia tt pereskedtek a Zamaróczy- 
család ellen, de a pert elvesztették. (1321 : Múz. T. a., 1329 .III. 10., 
HO. VII. 392., 1326 : Dl. 25,136., 1355 : Dl. 4574., 1357 : Dl. 25,136., 
1495 : Múz. T. a. V. 25.)

Drugeth- (később Homonnai-) cs. Miklós nádor és trencséni 
főispán 1354-ben a (tisztségben b írt) V árna várhoz tartozó Kraszna 
falu m egtelepítését Dezlo fia Bohusra bízza. (1354 : Dl. 4465.)

Dubniczky- (Szedlicsnai)- cs. A család neve az egyetlen 
alkalommal szereplő szedlicsnai előnévvel kapcsolatban szintén csak 
egy ízben fordul elő tó t nyelven Dwbnyczky alakban. Korán feltűnő 
család, Ányos, E rik  és Madács 1262-ben eskütársak  a Horóczy- 
család perében. Chepjf fiai Sámson és Jak ab  nemes trencséni vár- 
jobbágyok 1276-ban D ubnica nevű b irtokukat eladják nővérük 
férjének O lthom ánnak és fiának Cham arnak. A család ettől kezdve 
hosszú időn keresztül nem szerepel és valószínű, hogy a később fel
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tűnő Dubniczky-család m ár nem azonos ezzel. László 1483-ban a 
Zam aróczy-család ügyvédje. Nagydubnici M átyás, P é te r és Pál 
testvérek 1515-ben a Moscicky-, Rakolupi- és Szlavnicai-családokkal 
közösen b írt kisszlavnicai, m áskép vaszkai birtokrészeiket eladják 
a Rozson- és Prijeszk'y-családoknak. Miklós és fiai János, Mihály és 
M átyás 1520-ban új adom ányt kapnak az em líte tt János feleségével, 
Szedlicsnai Lőrinc leánya Zsófiával eg yü tt ké t szedlicsnai kúriára, 
az ik ta tásná l azonban a Szedlicsnai Kopcsaskó-család ellentm ondott.
1523-ban Miklós a Velcsiczky-család ügyvédeként szerepel. (1262: 
H éderváry-oklvt. I. 3., 1276 : Mon. Strig. II. 56. W enze l: ÁUO.
IV. 75., 1483 : N yitrai kpt. Prot. extraser. f. 3., 1505 : Múz. T. a. 
I. 16., 1520 : N yitrai kp t. Dd. N. 1., 1523 : R udnay-lv t.)

Dubuk- (Milochói) cs. Miklós és gyerm ekei: Pál, István,
B álint, M argit és Anna, Orbán özvegye nevében is az á lta la  szerzett 
milochói b irtokrészt 1401-ben eladják Levei Grebis fiainak Jánosnak , 
Lőrincnek és Miklósnak. (1401 : Dl. 8649.)

Dulói-cs. V árjobbágy eredetű család, m elynek tag ja it 
Presm yslt és Noskot, u tóbb it Sadok és Balázs nevű fiaival 1259-ben 
nem esítette meg Béla király és egyúttal nekik ad ta  az akkor lakatlan  
Dúló nevű földet, melynek h a tá ra it is m egjáratta . A szomszédos 
Gór birtokosaival ham ar perre kerül a sor, m ert azok Bás m ester 
trencséni ispánsága ide jén  elfoglalták Dúló egy részét. A m egindult 
perben a G óriakat esküre ítélték, de azok az eskü letétele elő tt 
eltávoztak és így a várm egye 1262-ben Sadoch pap és rokonsága 
javára  íté lt. A Góriakkal, illetve szlávos nevükön Horóczyakkal a  
viszály azonban ezzel nem  szűnt meg, sőt annyira kiélesedett, hogy 
azok m egölték Dulói Lőrincet, am iért a várm egye elm arasztalta, a 
H oróczyakat, akik a ny itra i káp ta lan  elő tt 1268-ban elégtételt is 
ad tak  a D ulóiaknak és a Zuuice p atak  m elletti v itás földet is m aguk
hoz v á lto tták  16 m árkáért. 1348-ban Kozm a fia János Dúló bir
tokosa, aki a b irtokra vonatkozó oklevelek m ia tt pereskedik P ál fia 
Zyslaus-sal. A korábban vitás b irtokdarab  m ia tt is megújul a viszály 
és am ikor 1348-ban Dulói Kozm a fiai Roh János és'G yörgy részére 
vissza akarták  foglalni a Horóc felé eső terü letet, annak az oroszlánkői 
várnagy, továbbá Péter fiai Fülöp és Jakab , valam int István  ellent- 
m ondtak azzal, hogy a visszafoglalni rendelt földek fele nem ta r 
tozik Dulóhoz és azt K isgórnak hívják. A királyi parancs végrehaj
tásának m egakadályozása m ia tt a D ulóiak perbe h ív a tták  az ellent
m ondókat és 1349-ben m ár a királyi kúrián , N agym artom  Pál 
országbíró elő tt folyik a per. Az Egresdy-családdal m egejte tt osztály 
u tán  Dúló fele Kozma em líte tt fiainak a kezén m aradt, akik kielé
g íte tték  (Horóci) T ar Péter fia Jak ab o t is. Az eddig felsorolt család
tagokon kívül b írt még Dulón Pál fia István  is, aki a szomszédokkal 
folyó viszályban megölte T ar Fülöpöt és ennek testvére Jak ab  ellen 
a m egítélt bajvíváson nem jelen t meg, úgyhogy b irtokait 1351-ben 
elvesztette a bírói ítélet következtében. Dulói részeit R oh János
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hozzájárulásával az .Egresdy-család v á lto tta  magához. A gyilkos 
Balázs fia P ál fia István úgylátszik mégis kiegyezett a Horóciakkal, 
m ert ebben az évben ism ét m aga rendelkezik dulói birtokrészeivel, 
m elyeket részben készpénzért, részben pedig leánynegyed fejében 
nagynénje Egresdy M átyásné fiainak M átyásnak és Jakabnak  átad . 
D ulói János 1353-ban el ak a rta  zálogosítani dulói birtokrészeit 
K am enicsáni (Kemecsei) Mihály fia Jánosnak, de (Horóci) T ar Péter 
fia Jak ab  tiltakozo tt ez ellen azzal, hogy a Miklós nádor á lta l neki 
m egítélt 10 hold szántót nem k ap ta  meg, hanem  csak 10 hold cser
jé s t. István  birtokain , aki megölte (Horóci) Fülöpöt, 1354-ben ki
egyeznek az Egresdy- és Horóci-családok, így az István  által 1351-ben 
k ö tö tt birtokügylet megsemmisült. 1353-ban Kozm a fia János el 
ak a rta  idegeníteni dulói részeit, de a Dulói- (Egresdy)- család t i l ta 
kozott ellene, viszont am ikor ebben az évben Enyickei Jak ab  fia 
Miklóst ak a rták  beik tatn i Dúló északi részébe, Boh János m ondott 
annak ellent. 1366 bán a G yánkfalvinak (Szepes vm .) nevezett Boh 
Ján o s t 1366-ban panasszal tám ad ta  meg Enyickei Jak ab  fia Miklós, 
hogy elfoglalta az ő dulói részeit. G yánkfalva Szepes várm egyében, 
Enyicke nevű helység pedig Sáros és Abaúj megyében is volt a 
középkorban, a Dulói-családoknak oda, vagy onnan tö rtén t elszár- 
m azása eddigi ada ta ink  alapján nem fejthető meg. Boh Jánost és 
Jak ab  fia Miklóst 1357-ben be ak arták  vezetni a Horóci Péter fiai 
A ndrás és Pál, továbbá Marack fia Tam ás álta l elfoglalva ta r to t t  
dulói részekbe, melyek a Vág folyó és a Zuchecha p atak  között 
feküdtek, de az elfoglalva ta r tó k  ennek ellentm ondottak, vagyis 
ezzel ism ét k iú ju lt a v itás részek m ia tti régebbi per. János és Miklós 
ezenfelül ebben az évben p e rt fo ly ta ttak  még a N ádasdy-családdal is. 
1367-ben János és Pál fia Miklós kettéosztják  az általuk b írt dulói 
részt. Jak ab  fiai Miklós és Péter 1368-ban eltiltják  az . Egresdy - 
családot egresdi b irtokának  elidegenítésétől. A v itás birtokrész ügye 
csak nem tu d o tt  nyugvópontra találni, m ert 1368-bán Kozm a fia 
János és Jak ab  fia Miklós ism ét m egkísérelték, hogy m agukat -nádori 
paranccsal b e ik ta ttassák  a v itás dulói részbe, de ekkor Szőkefalvi 
Péter és M aranus fiai Pesk és Petes ellenm ondottak. Valószínű, hogy  
szintén ez a v itás b irtokdarab  volt annak a pernek a tá rgya  is, m elyet 
János és Miklós ebben az évben Horóci (Szőkefalvi) Péter fiai András 
és Péter, továbbá a szintén Dulóinak nevezett Horóci M arack fia 
Tam ás és fia István  ellen fo ly ta ttak . Szőke Péter ugyan még ebben 
az évben visszavonta tiltakozását, de m ost meg Szobonya László 
és testvére Lőrinc m ondottak  ellent. 1371-ben ism ét folyik az ellen
mondásból származó per, am ikor János és Horóci (Szőke) P é te r fia 
András pereskednek A pert továbbfo ly tatja  János fia A ndrás is, 
m ire 1372-ben a nádor elrendeli a vitás terü le t elkülönítését. A nádori 
parancsot végre is h a jtják , de még ezután is m arad t egy ekényi 
v itás terü let. A per további fo ly ta tásá t nem ism erjük, de ezen felül 
még újabb pere is tám ad t János fia M ihálynak, m ert am ikor 1374.
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évben be ak a rta  m agát ik ta tta tn i bizonyos dulói részekbe, annak 
Kemecsei Mihály fia János ellentm ondott. János fiai András és 
Miklós 1375-ben dulói birtokrészüknek Vág felé eső részét eladták 

•Kemecsei Mihály fia Jánosnak  és kötelezték m agukat, hogy ehhez 
a b irtokügylethez m ásik k é t testvérük  hozzájárulását is megszerzik, 
azok azonban nem  jelentek meg a k itűzö tt határidőn  belül a nádor 
előtt. A hozzájárulást nem csak hogy nem tu d tá k  megszerezni, 
hanem  ráadásu l Ján o st a fiai Mihály, Miklós és Péter 1376-ban el is 
tilto ttá k  dulói birtokrészük elidegenítésétől, ami m ia tt még 1379-ben 
is folyt a per. Az elzálogosítás, illetve a zálogbirtokosnak birtokba- 
Jutása a pereskedés ellenére is m egtörtént, m ert 1379-ben János fia 
Mihály olyan birtokrészekbe ak arta  m agát be ik ta tta tn i, melyek 
Kam enicsániak kezén voltak, de term észetesen m inden eredmény 
nélkül, m ert kísérlete a Kam enicsániak ellentm ondása m ia tt nem 
sikerült. Jak ab  fia Péter dulói birtokából 28 holdat 1382-ben elzá
logosított Dulói János fia A ndrásnak és vejének Zabláthy Györgynek. 
Roh János fiainak Péternek, A ndrásnak és Miklósnak 1383-ban 
végre sikerült a K am enicsániaknál zálogban lévő részeket vissza
váltani. Jak ab  fia Péter dulói részén kívül még Egresden is b írt, de 
1385-ben m indkét birtokon lévő részeit elzálogosítja az Egresdy- 
családnak, mellyel 1392-ben János fiai Mihály és Miklós, továbbá 
A ndrás fia András m egosztozott a dulói birtokrészen. János fia 
Mihály 1392-ben kötelezi m agát, hogy Béla és István  királyok 
okleveleit á t fogja adni az Egresdy-családnak és azon felül megvédi 
őket a  Dulóból kiszakadt Ü jfalu b irtokában. A ndrás fia András 
visszakapja 1396-ban az Egresdy családtól a Roh János fiai Mihály 
és Miklós á lta l elzálogosított fél Dulót, azzal a feltétellel, hogy a 
D ülóújfalun b írt m indennem ű jogáról örökre lemond. A család 
ezentúl nem szerepel, mindössze András*fia A ndrás emel még panaszt 
1400-ban a Dulói Miklós ágából származó (később N ozdrokóciaknak 
nevezett) Balázs pap és Nozdrogi Péter fia István és anyjuk Erzsébet 
ellen, hogy 300 forint értékű holm iját elvitték. (1259 : HO. VI. 97., 
Akadém ia kézirattára , 1262 : H éderváry-oklvt. I. 3., Szulyovszky- 
levéltár. 1372., 1268 : HO. VII. 110., W enzel: ÁUO. V III. 218., 
1272 : HO. VI. 187., Győri füzetek. III. 106., 1348— 1400 : Szu- 
lyovszky-lvt. az egyes évekből.)

Dvoreci-cs. Neve csak latinos alakban fordul elő. András 
1455-ben szomszédként szerepel Ugróc vár ik ta tásánál. 1466-ban 
János, András, Mihály és másik András szintén szomszédok a báni 
ik tatásnál. István  1498-ban eladja dvoreci kú riá já t a M ittai Baran- 
családnak. István  és M átyás a báni vámszedés ügyében ta rtan d ó  
tanúvallatáshoz k iküldött királyi emberek voltak 1501-ben. György 
és fia Tam ás bizonyára m agtalanul haltak  el, m ert dvoreci b irtok
részüket a király 1510-ben az Egresdy-családnak adom ányozta. 
A lbert fia Miklós dvoreci kúriá já t 1520 előtt eladta a Palcek- 
családnak. A család, m int az 1466. évi adat is m u ta tja , igen kitér-
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jed t volt és később egyes ágait külön nevekkel jelölték meg, így 
Dvorecről nevezik m agukat a Dobry-, Palcek-, Sebik- és Szomor- 
Családok. (1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a., 1466 : Podm aniczky- 
oklvt. I. 65., 1498 : N yitrai kp t. C. N. 377., 1510 : U. o. L itt. I. N. 3., 
1520: G aram szentbenedeki kv t. F rot. B. f. 174., N y itra i k p t.
G. N-. 843.)

Ejjresdy-cs. Neve nem zeti nyelven mindössze egyszer fordul elő 
a középkorban Hresdowsky alakban 1471-ben. Az Egresdyek 
Trencsén várm egye törzsökös családai közé tartoznak . Már 1276-ban 
feltűnnek, am ikor a családból H erbord fia Bodó és Miklós fia Simon 
fiaikkal Lodom érral és Bodorral együtt egresdi birtokukból egy 
ekényit eladnak Péntek  fiai Sebestyén és M árton trencséni várjob
bágyoknak. A X III. században a család Dulón szerez b irtokot, 
m elyért gyakran hosszú pereket ke lle tt fo ly tatn iuk , de ennek 
ellenére az Egresdyek, akiket gyakran D ulóiaknak is neveznek, 
dulói b irtokukat m eg tarto tták  az egész középkoron át. A b irtok 
szerzők M átyás fiai Jak ab  és M átyás voltak , akik a Dulói-családdal 
m egejte tt osztály fo lytán 1351-ben m egkapták Dúló felét, való
színűleg m in t anyjuk  örökségét, aki Dulói-leány volt. M átyás 
1351-ben m agához v á lto tta  a gyilkosság m ia tt e litéit Dulói István  
b irtoka it is. ő z  (Ewz) M átyás fenti fiai Jak ab  és István  részben 
leánynegyed címen m egkapták, részben pedig pénzért m egvették 
még ebben az évben Dulói Istvántó l Dúló felét, 1354-ben pedig 
egyességet kötnek Dúló b irtok  ügyében a Horóci-családdal. M átyás 
fia Jak ab  1363-ban eltiltja  Dulói Kozm a fia Ján o st dulói részének 
felídegenítésétől, Jak ab  fiai Miklós és Péter pedig 1368-ban Péter fia 
P á lt tiltják  el Egresd elzálogosításától, ennek ellenére azonban 
1374-ben Jak ab  fia Miklós m aga zálogosítja az ekkor puszta Egresd 
b irtokot a Hlubokei-Családnak, megengedve egyúttal a b irtok  ú jra 
telepítését. Jak ab  fia Péter, ak it Enyickeinek is neveznek, egresdi 
és dulói öröklött birtokrészeit 1385-ben elzálogosítja Egresdy 
M átyás fiainak, K iliánnak és M ihálynak. Az Egresdyeknek Dulón 
b ír t részén a lakult ki Ü jfalu, mely korábban sokáig v itás volt a 
szomszédos Horóciakkal. E zentúl sem b írták  békésen, m ert K iliántól 
1388-ban elfoglalták azt a trencséni és oroszlánkői várnagyok. 
Mihály fia Mihály 1391-ben Egresd m ia tt ha tárperben  állo tt a szom
szédos Püspökin birtokos nyitrai püspökkel. István  fia Mihály, 
M átyás fia Mihály fiai M átyás, Péter és Pál 1392-ben tiltakoznak, hogy 
az em líte tt M átyás fia Mihály és testvére K ilián a trencséni Ü jfalu 
b irtokot az ő sérelmükre Dulói János fiaival, Mihálylyal, Miklóssal és 
András fia Andrással m aguk között felosztották és be is vezette tték  
m agukat. Még ugyanebben az évben M átyás fiait M ihályt és K iliánt 
zálog címén bevezetik Dulón két birtokrészbe és Dulói János fia 
Mihállyal olyértelm ű egyességet kötnek, hogy az á tad ja  nekik Béla 
és István királyoknak D ulóra vonatkozó okleveleit és őket tartozik  
D ulóújfalu b irtokába megvédeni, m ajd 1396-ban újabb egyességet
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kötnek, melynek értelm ében Kilián és Mihály visszaadják Dulói 
A ndrásnak a nekik Roh János fiai á lta l elzálogosított Dúló félbir
toko t, de A ndrás ezzel szemben lemond Ú jfalura vonatkozó m inden 
birtokjogáról. Mihály és K ilián még tovább terjeszkednek a megyé
ben és 1396-ban megveszik Veszka, m ásképpen B azarádfalva b irtok 
felét, ő s i egresdi b irtokukon a H elvényi-család háborgatja  őket, de 
M átyás fia Mihály fiai M átyás, László, P é te r és A ndrás 1398-ban eltil
to ttá k  őket az Egresdhez tartozó  Egresdföld nevű rész használatától. 
M átyás fia Mihály b írja  1406-ban Farkasfalva b irtokot. Szerzett 
b irtokuk, Dúló, illetve Ü jfalu m ia tt is kiújul a viszály és Mihály
1407-ben panaszt emel az oroszlánkői várnagy ellen, hogy Duló- 
újfalu nevű birtokon a Tuhinye p a tak o t m edréből elvezette, am it 
a várm egye álta l m eg tarto tt vizsgálat is igazolt. Az oroszlánkői 
uradalom  részéről m egindult hatalm askodás ezzel azonban nem ért 
véget, m ert még ebben az évben a várnagyok M átyás fiai Mihály, 
P é te r és A ndrás dulóújfalusi b irto k á t felprédálták és Oroszlánkőhöz 
csatolták , am iben segítettek a várnagyoknak a M ajthényi-, Üjfalusi- 
és Draskóci Kun-családok is. Majd az ősi b irtokon háborgatják  8ket 
és 1411-ben Mihály fiai egresdi b irtokán  hatalm askodnak a ny itra i 
püspök nastici és püspöki jobbágyai. Oroszlánkő hatalm askodása 
ellen dulói b irtokukban m egerősíttetik m agukat és 1411-ben Zsig
m ond király tól új adom ányt szereztek; a következő évben, 1942-ben 
ellentm ondás nélkül be is vezettetik  m agukat. Dúló m ásik birtokosa, 
a Nozdrogi-család is erősíteni ak arta  dulói birtokjogát, azért Nozdrogi 
Balázs 1411-ben 5 m árkát ígért M átyásnak, ha  az idegen kezekben 
levő dulói birtokrészének visszaszerzésében segítségére lesz. Az új 
adom ány megszerzése, vagy valam i elemi csapás nagyon megvisel
heti M átyás anyagi erejét, m ert az ekkor Trencsén megyéhez szá
m íto tt Liboha b irtokot kénytelen volt elzálogosítani Blezk báni 
polgárnak, jó tá llásá t vállalva a még szintén kezén lévő Farkasfalva 
b irtokával. M átyás fiai 1416-ban leánynegyedet adnak Dúló és 
Ú jfalu birtokok u tán  Kilián leányának A nychka-nak, Bessenyei 
Sár Miklósnénak. Mihály fia Péternek Neporác környékén is volt 
b irtoka, m ert 1426-ban innen követe tt el hatalm askodást a Bossá- 
nyiak neporáci birtokán. A család nemcsak L ibohát zálogosította el, 
hanem  Dúló és Ü jfalu birtokrészeit is, am elyeket Péter v á lto tt 
vissza 1436-ban a K am enicsáni-családtól. Mihály 1471-ben királyi 
em berként szerepel, am ikor nevét tó tos alakban H resdow zkynak 
írják. 1472-ben Pál és Mihály szerepelnek egresdi birtokosokként, 
am ikor a ny itra i püspök püspöki jobbágyai hatalm askodnak b ir
tokukon. Kilián 1484-ben szomszéd Prilesz ik tatásánál. Oroszlánkő 
uraival is k iú ju ltak  a régi ellentétek és Kilián pert fo ly ta to tt a 
Szlopnai-család ellen, m elyet a várm egye 1494-ben királyi parancsra 
felterjesztett a kúriába. Kilián újabb panasza tárgyában , mely 
szerint Szlopnai Miklós a dulói és újfalusi részeit elfoglalta, 1504-ben 
a garam szentbenedeki konvent királyi parancsra vizsgálatot ta r to tt ,
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am ely a panasz jogosságát igazolta. Ezen az alapon Kilián még
1506-ban is perel a jog talan  elfoglalás m iatt. A per folyam án Kilián 
ellenében Szlopnai Miklóst 1507-ben meg nem  jelenés m ia tt el is 
m arasztalták  a királyi kúrián. A család, nevezetesen annak Kilián, 
M ihály, Ferenc, István  és Gáspár nevű tag jai 1510-ben adom ányt 
szereztek Dvoreci György fia Tam ás dvoreci birtokrészére, de az 
ik ta tásnál Szomor György ellentm ondott. Kilián Dúló és Üjfalu 
birtokokba is b e ik ta tta tta  m agát 1510-ben a Szlopnai-család ellené
ben, azonban a Szlopnaiak ismét ellentm ondottak. A tárgyaláson 
Szlopnai Miklós nem  jelent meg, úgyhogy e m ia tt újból elm arasz
ta ltá k  1511-ben. A per még 1519-ben is folyt, am ikor Szlopnai 
Miklóst meg nem jelenés m ia tt a bíróság ism ételten elm arasztalta, 
éppen úgy a következő évben, 1520-ban is és K iliánnak ítéli meg 
a v itás részeket. Amikor azonban 1520-ban K ilián t a Szlopnai 
Miklós kezén lévő részekbe be akarták  ik ta tn i, Miklós újból ellent
m ondott. Mihály fiai László, István, György és Kilián fiai M átyás, 
Ádám , M árton, László és János 1520-ban a Halácsi-családdal együtt 
felkérték és meg is kap ták  a mag nélkül elhalt Dvoreci Palchek 
M átyás fia Miklós dvoreci birtokrészét, de azu tán  ezeket cserébe 
átengedik Tam ás vejének Szokolóci Palchek M átyás fia Miklósnak 
egy dvoreci kúriáért és jobbágytelekért. A cserét később úgy látszik, 
m egsem m isítették, m ert K ilián és Mihály 1525-ben újból be akarták  
vezettetn i m agukat új adom ány címén Dvoreci Tam ásnak m agtalan 
halála fo lytán a koronára visszaszállott és korábban nekik adom á
nyozott dvoreci birtokrészébe, de Dvoreci D obry György a beik
ta tásná l ellentm ondott. B irtokaikat még jobban növelték, am ikor 
K ilián és Mihály 1525-ben zálogba veszik a Praznói-család porubai 
h a t jobbágytelkét'. (1276 : HO. VI. 214., 1351 : Szulyovszky-lvt., 
1354 : U. o„ 1366 : U. o„ 1368 : U. o., 1374 : U. o., 1385 : Múz. T. a., 
1388 : Szulyovszky-lvt., 1391 : Múz. T. a., 1392 : Szulyovszky-lvt., 
1396 : U. o., 1397 : M otesiczky-lvt., 1397, 1398 : Múz. T. a., 1406 : 
Ocskay-lvt., 1407 : Szulyovszky-lvt., Múz. T. a. X II. 25., 1411 : 
U. o. XI. 20., Szulyovszky-lvt., 1412 : U. o., O cskay-lvt., 1416 : 
Szulyovszky-lvt., 1426 : O. L. Bossányi-lvt. N. 106., 1436 : Szu
lyovszky-lvt., 1471 : Podm aniczky-oklvt. I. 98., 1472 : Motesiczky- 
levéltár, 1484 : N yitrai kp t. N. 31., 1494 : Szulyovszky-lvt., 1504 : 
U. o., 1506 : U. o. 1507 : U. o., 1510 : N yitrai kpt. L itt. I. N. 3., Szu- 
lyovszky-lvt., 1511: Szulyovszky-lvt., 1519: U. o., 1520: U. o., 
Garam szentbenedeki kv t. Prot. B. f. 174., 1525 : N yitrai kpt. 
C. 843., G aram szentbenedeki kvt. F. 4. N. 18— 19.)

Emőkci~cs. N yitram egyei eredetű család, melynek András fia 
Mihály nevű tag ja  1439-ben lesz trencséni birtokossá, am ikor 
Sztrecsei László ráhagy ta  alsó- és felsősztrecsei birtokrészeit. Mihály 
A lbert királytól ik ta tóparancso t is eszközölt ki, de ennek végrehaj
tására  nincsenek adataink , de nem valószínű, hogy Mihály birtokba 
ju to tt  volna, m ert 1440-ben tiltakozo tt fia M átyás nevében is, hogy
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Sztrecsei László a két Sztrecse b irtoko t eladta nővérének, A nnának 
és férjének Gecse Oszvaldnak. (1439 : Simonyi-lvt. 162., 249. sz., 
1440 : Múz. T. a. VIII. 11.)

Endrédi-cs. Endre neje Ilyana, Jeszenicei János leánya nyolcad- 
m agával megesküszik 1269-ben testvére  Iván ellen, hogy a ty ja  az 
urbanói szigetrészt őreá hagyta. L am pert fia Pál 1368-ban és 
1378-ban a dulói ik tatáshoz k ikü ldö tt királyi ember. Lam pert 
m ásik fia P é te r pedig 1412-ben p ert fo ly ta t az őt neje, Bossáci Tam ás 
lánya, Szkolasztica révén megillető Neporác, K unlehota és Puszta- 
neporác birtokrészek m ia tt a Bossányi-családdal. Perét meg is 
nyerte, m ert 1426-ban Neporácon birtokosként szerepel. (1269: 
Fejér : CD. IV. 3. 533., Múz. T. a., 1412 : O. L. Bossányi-lvt. N. 92., 
1426 : U. o. N. 106.)

Enyickei-cs. A sáros- vagy abaújm egyei Enyickétől vehette  
nevét. Tulajdonképpen a neve Dulói és Enyickével való kapcsolatát 
nem ism erjük. L. Dulói néven.

Eőz- (Ewz)-családnevet az Egresdy-család egyik tag jánál ta lá ljuk  
egyetlen ízben, m int m egkülönböztető nevet, mely azonban nem 
állandósult. L. az Egresdy-családnál.

ErdSháti- (Drienovei) cs. Neve a legkülönbözőbb változatok
ban, m in t A rdadi, A rdahath , A rdohath, E rdelhath , E rdew hath , 
E rdw th  fordul elő. Valószínűleg a trencsénm egyei ősi kisbirtokú 
nemes családok közé tartozik . Frankó vagy Ferenc 1440-től szerepel, 
am ikor királyi ember a lucskai ik ta tásnál. 1458-ban a besztercei 
vár, 1468-ban a horoveci, 1466-ban a proznai és 1468-ban a hricsói 
ik ta tásnál szerepel királyi em berként. Miklós és László 1476-ban 
a  kotessói tanúvalla tásnál szerepelnek. Miklós 1479-ben tan ú  a 
lednicei uradalom  h a tá ra inak  m egállapítása végett ta r to t t  ta n ú 
vallatásánál. Ez a Miklós, akinek az a ty ja  László volt, 1480-b^n a 
nagybáty ja  F rank  felesége, Podm aniczky M árta u tán  a h itbért és 
jegy ajándékot illetőleg kielégíti Podm aniczky Lászlót. Miklós nagy 
perlekedő volt, aki a Drienove és H linik birtokokban rejlő királyi 
jog m ia tt perben állo tt a Podm aniczky-családdal, többször ellent
m ondott, am ikor a Podm aniczky-családot be akarták  vezetni ezekbe 
a  királyi jogokba. A tárgyalásokon azonban Miklós nem jelent meg 
és 1482-ben is elm arasztalták  a királyi kúrián. Majd am ikor a Pod
m aniczky-családot még ebben az évben újból be akarták  vezetni, 
a drienovei királyi jogba, Miklós ism ételten ellentm ondott, am it 
megism ételt az 1483. évi ik ta tásná l is. A családnak egy m ásik tagja, 
István 1488-ban perel Csernyánszky M átyással a Drienove és 
Bassov közötti v itás ré t m ia tt. — A család Plevniken is b írt egy 
kúriát. Plevnik a besztercei váruradalom hoz ta rto zo tt és az o ttan i 
kúriája u tán  az Erdőháti-család a besztercei vár prédiális nemesei 
közé ta rto zo tt. E rdőháti Miklós azonban a várnak  járó szolgáltatá
sokat m egtagadta. A megye által Podm aniczky Lászjó kérésére
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ta r to t t  vizsgálat azonban 1485-ben m egállap íto tta  a szolgálati köte
lezettséget. — A drienovei királyi jog m ia tt a Podm aniczky-családdal 
fo ly ta to tt pereskedés még 1489-ben is ta r to t t  és az t 1492-ben 
fejezte be a királyi kúria, am ikor Miklóst, aki három szor is ellent
m ondott, de egyetlen tárgyaláson sem jelen t meg, pervesztesnek 
ny ilván íto tták  és a Podm aniczky-családot még ebben az évben 
ellentm ondás nélkül be is vezették  a drienovei királyi jog b irtokába. 
Miklós még ezek u tán  is fo ly ta tta  a lap talan  pereskedéseit és 1492-ben 
azzal vádolta  meg a Podm aniczky-családot, hogy az ő földjén szénát 
kaszálta ttak , azonban a várm egye által ta r to t t  vizsgálat a vád valódi
ságát nem igazolta. A hosszas pereskedéseket 1496-ban békebírák 
á lta l létrehozott egy ességgel fejezik be, mely szerint Drienove a 
Podm aniczky-családnak ju t, Alsópodvázs pedig Miklósé m arad , 
kikötve a ké t b irtokra  m indkét család kölcsönös örökösödési jogát 
kihalás esetére. 1500-ban Miklós királyi em berként szerepel a 
Budinalehota m ia tt folyó peres ügyben. (1440 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 26., 1458 : U. o., I. 35., 1465 : U. o. I. 52., 1466 : U. o. I. 62., 1468 r 
U. o. I. 84., 1476 : Dl. .17,782., 1479 : Podm aniczky-oklvt. I. 134.,.
1480 : U. o. I. 136., 1482 : U. o. I. 155., 164., 1483 : U. o. I. 170.,
1485 : U. o. I. 187., 1488 : Dl. 19,430., 1489 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 199., 1492 : U. o. I. 219., 227., 241., 1496 : U. o. I. 275., 1500 : 
U. o. I. 365.)

Erzsébet királynő, Albert király felesége 1439-ben megkapta 
férjétől az addig Ciliéi Borbála kezén lévő és tőle elvett Trencsén, 
Léva, Szucsa, Oroszlánkő, Beszterce, Sztrecsén és Óvár várakat tarto
zékaival együtt. (T elek i: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lv t.)

Esztergomi keresztesek konventje. 1324-ben K am enicsánt b írták , 
de későbbi b irtok lásukra adataink  nincsenek. (Simonyi-lvt. 9. sz.)

Etele- (Siilyi, Pruzi) cs. A pestm egyei Tápiósülyről szárm azott 
á t a család Trencsén megyébe. A lbertet és nejét, Pruszi Stoloczky 
Miklós leányát K ata lin t 1465-ben bevezetik Prusz birtokba, de 
Ugródi Pongrácz János és Stoloczky György özvegye Erzsébet ellent
m ondottak , m ire perre kerü lt a sor, m elynek végével 1473-ban a  
bíróság úgy d ön tö tt, hogy Erzsébet tartozik  hitbére és jegyajándéka 
kifizetése ellenében Prusz b irtokot á tadn i az E tele-családnak. A lbert 
és fiai Miklós, György és Im re 1473 ápr. 5-én elzálogosítják pruszi 
21 jobbágytelküket Podm aniczky Lászlónak, jó tá llást vállalva Rus- 
kóc nevű birtokukkal. Ö röklött b irtokaikkal azonban állandó baj 
volt és a békés b irtok lást nem tu d tá k  biztosítani, m ert am ikor 
szüleik jogán Miklóst és Im rét 1495-ben be akarták  vezetni Prusz 
és Ruskóc birtokokba, a Podm aniczky-, Stoloczky- és Hencz-családok 
m indkettőn  ellentm ondottak. Igyekeztek is szabadulni a trencséni 
b irtoktól és A lbert fiai Miklós, fiával M ihálylyal, János, Ferenc és 
Imre 1497-ben az a ty juk  által a Podm aniczky-családnak 100 forin tért 
elzálogosított Prusz b irtok  felét, felvevén még rá  ú jabb 100 fo rin to t, 
e ladták  a Podm aniczky-családnak. (1465 : N yitrai kpt. N. 1068.,
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1473 : Dl. 10,840., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., Podmaniczky-oklvt. 
I. 112., 1495: Podmaniczky-oklvt. I. 266., 1497: U. o. I. 306.)

Facskól-cs. Jakab a facskói soltészság birtokosa, amikor 1498-ban 
-soltészságára a Podmaniczky-családtól felvesz 10 forint kölcsönt. 
Nemességének gyökere valószínűleg a besztercei vár prédlállsságá- 
ban rejlik. (Podmaniczky-oklvt. I. 326.)

Farkas-cs. János az anyja Kotessói László leánya Anna után a 
kotessói birtokból járó hitbér és jegyajándék felől 1523-ban nyugtatja 
a Kotessói-családot. (Turóci kvt. Prot. vet. f. 78.)

Farkas-(Szucsinafalvi) cs. Balázs felesége, Zsófia 1521-ben eltiltja 
a  Szlopnai-családot Oroszlánkő várának elidegenítésétől, a Sibaholyi* 
és Sárkány-családokat pedig a megszerzéstől. (Lev. Közi. 1937. 235.)

Fegus-(Biróci) cs. Birtokát nem ismerjük, előneve biróci birtö- 
kosságára utal. A család egyetlen ismert tagja, Márton 1494-ben a 
Basznai-család megbízottjaként szerepel, amikor a Biróci-családot 
eltiltja attól, hogy magát egy biróci kúriába bevezesse. (Nyitrai kpt.
V . N. 2.)

Fejér-cs. A családról semmi közelebbit nem tudunk, mint azt, 
hogy Feyer László 1481-ben királyi ember Rakolup iktatásánál. 
(Múz. T. a. V. 18.)

Fejes-(Dvoreci) cs. A sok ágra szakadt Dvoreci-családdal nem 
hozható kapcsolatba, mert azok mindegyike Bándvorecről szárma
zott, míg ez Liborcsadvorecen volt birtokos. Feyes Miklós 1435-ben 
Liborcsa iktatásánál szerepel tanúként. (Dl. 12,688.)

Fejes (Klobusici) Cs. A Klobusiczky-család egyik ága. Feyes 
László fia Miklós 1440-ben adományt kap a Podmaniczky-családdal 
együtt Lucska, Vrchtepla és Csernakókosztelec birtokokra, melyekbe 
ellentmondás nélkül be is vezetik őket. Ugyanez a Foes Miklós 1456-ban 
Trencsén vármegye alispánja volt. 1472-ben Fehes Miklós szomszéd
ként szerepel a mojtini és ledeci iktatásnál. Feys Miklós Szucsina
falván is birt, de itteni részeit 1480-ban elzálogosította a Vicsapi-, 
Pruszkai-, Kelemen- és Sopák-családoknak. (1440 : Podmaniczky- 
oklvt. I. 23. 26., 1456 : Múz. T. a. IV. 5., 1472 : Podmaniczky-oklvt. 
I. 108., 1480 : Teleki-cs. zabláti Ívta.)

Fekete-cs. András a Nádasdi-család őse, aki Nádasd birtokot kapta 
adományba és Fekete nevének elhagyásával csak birtokáról nevezte 
magát. L. a Nádasdi-családnál..

Felsödersky 1. Draskóczy.
Felsődrietomal-cs. 1. Drietomai néven.
Felsőneporáci-cs. A Bossányi-család egyes tagjait birtokuk 

után nevezték ezen a néven is. L. a Bossányi-családnál.
Felsőozorl-cs. L. Ozori néven.
Ficza (Báróczi) 1. Ugróc váránál 1496-ban.
Fodor-(KIobusici) cs. A Klobusiczky-családnak László nevű, több

ször szereplő tagját egyetlen alkalommal Fodornak nevezi az oklevél. 
L. a Klobusiczky-családnál a XV. század elején.
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Fojtas'sói-cs. Mihály 1466-ban királyi ember a Podm aniczky-család 
által Bán város m ia tt fo ly ta to tt perben. (Podm aniczky-oklyt. I. 58.>

Forgách-cs. 1. Zabláthy-csal&dn&l 1525-ben.
Fráter-(K rasznahorkai) cs. Máté 1509-ben szomszédként szerepel 

a zsolnai soltészság és tartozékai ik ta tásánál. (Podfnaniczky-oklvt. 
I. 573.)

Gadnai-cs. János 1372-ben királyi em ber a horóci ik ta tásnál. 
A család többet nem  szerepel Trencsén megyében. (Szulyovszky-lvt.)

Garai Miklós nádor. 1407-ben Oroszlánkő v á rá t b írta  és meg
hagy ta  o ttan i várnagyának, hogy az illavai polgárokat ne háborgassa. 
(N yitrai kp t. m agánlevéltára. Fasc. X. relig. I.)

Gárnai-cs. Ősi trencséni várjobbágycsalád, melynek tagjait,. 
Moghud fia P okát és fiá t M ihályt Liszkó és G arna nevű birtokaikkal 
együtt 1271-ben István  király k ivette  a trencséni v ár alól és a k irály i 
serviensek közé emelte. A családból Pál fia János 1369-ben tiltakozást 
je len te tt a  m ia tt, hogy Turóci D udek fia Jekcs és Horóci Péter fia  
A ndrás az ő garnai b irtokára  hamis ú ton  okleveleket szereztek. P ál 
1372-ben, Miklós fia János és Bereck pedig 1375-ben királyi em ber 
a horóci ha tárjárásnál. A családnak Mihály nevű tag ja  1385-ben 
megyei k iküldött. (1271 : W enzel: ÁUO. III. 156., Múz. T. a., 1365 r 
Dl. 5771., 1372 : Szulyovszky-lvt., 1375 : U. o., 1385 : Dl. 7141.)

Gavin- (Yiszovici) cs. Polgári eredetű család, m ert amikor 1491- 
ben W yzowyczi Gawin M ártont zálog címén bevezetik bizonyos bélaí 
birtokrészekbe, csak a városi polgároknak kijáró circumspectus- 
jelzővel ille tik . (N yitrai kp t. N. 544.)

Gebes- (Rakolupi) cs. Másképpen Gömbösnek is nevezik. L. az 
u tóbbi név a la tt.

Geese-cs. Oszvald és felesége A nna 1440-ben megveszik A nna 
testvérétő l Sztrecsei Lászlótól annak ké t Sztrecse nevű birtokait. 
(Múz. T. a. VIII. 11.)

Ghiczy-cs. A családból H ipolit 1439-ben királyi ember a  Bán. 
város m ia tt folyó perben. Trencséni b irtokait nem  ismerjük. (DL 
13,297.)

Glosz- (Szedlicsnai) cs. Gloz Miklós és fiai Dénes 1518-ban. 
panasszal fordultak  az országbíróhoz, hogy Adamovszky Szaniszló 
az ő szedlicsnai birtokrészükön Kopcsaszkó János és Bremecskó Pál 
kúriái között fekvő lakatlan  kú riá jukat elfoglalta, am it a m eg ta rto tt 
vizsgálat is igazolt. 1522-ben be akarták  m agukat vezettetn i bizonyos 
szedlicsnai birtokrészbe, de a Bremecskó-család az ik ta tásnál ellent
m ondott. (1518 : Garam szentbenedeki kv t. F. 30. N. 36., 1522 : Lev. 
Közi. 1937. 239.)

Góri-cs. L. Horoveczky néven.
Gothoy- (Lypplyn-i) cs. Miklós özvegye Garai Bánffy K atalin  az 

urától öröklött Prusz b irtoko t 1525-ben Telekéssy Imrének ad ta . 
(Garam szentbenedeki kv t. F. 1. N. 42.)

Gömbös- (Rakolupi) cs. Ghembes György 1476-ban Kiskocsócon
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b írt bizonyos részeket. Valószínűleg azonos ezzel az a Gebes János 
fia György, aki m agtalanul ha lt el és rakolupi, kishoholnai és kis- 
kocsóci b irtoka it 1479-ben Országh Mihály nádor k ap ta  adom ányba. 
(1476 : N yitrai kpt. N. 6., 1479 : Dl. 18,248.)

Griesek- (Felsőleszkóci) cs. Grychek György 1504-ben m int a 
Podm aniczky-család fam iliarisa szerepel. D rietom án volt birtoka, 
melyből gyermekei Grychek M árton és K atalin , továbbá M árton 
fiai János és Mihály a többi felsőleszkóci családokkal közös kú riá jukat, 
mely a Kuzmowzke nevű kúria  és az országút között te rü lt el, eladták 
1511-ben a K ohányi-családnak. (Múz. T. a. II. 26.)

Grinaczky- (Zavadkai) cs. B irtokát nem ismerjük. A családból 
P é te r 1483-ban a zsolnai ik ta tásná l szomszédként szerepel. (N yitrai 
kp t. N. 10., E sterházy-hitb . lvt. Bep. 28. F. C. N. 179.)

Gyánkfalvi-cs. A Dulói-család viseli egyidőben ezt a nevet. 
L. az utóbbi családnév a la tt.

Gyula- vagy Gyulafíy- (Kazai) cs. N evét egyik ősétől G yulától 
nyerte, akinek fiai György és D etre 1447-ben felkérték D obra és 
Szuhapataka b irtokokat, de az o ttan  birtokos Simonyi-család t ilta 
kozott ellene. György leánya, M argit H ági Ferenc trencséni főispánnak 
volt a felesége. L. még a H agi-család ala tt. (Simonyi-lvt. 170. sz.)

Gyurgyovei-cs. Valószínűleg a nevet adó Gyurgyovén is volt 
birtoka, 1429-ben pedig még zálogba veszi M árton fia Is tv án  és neje 
M argit a K asza várához tartozó  Zavada birtokot a Leszkóci-csáládtól. 
Valószínűleg azonos a Gyurgyovei Boda-családdal, m ert a ki nem 
v á lto tt zálogos Zavada b irtoko t 1437-ben a Boda-családnak ítélik 
oda. (1429 : Szulyovszky-lvt., 1437 : U. o.)

Hagi-cs. A birtokszerzést Trencsénben Ferenc vagy F ranc kezdi 
meg, akinek M átyás király 1466 elő tt elzálogosította Hricsó v á ra t 
és Biccse várkastély t. Ugyanez a Ferenc 1473-ban Trencsén várm egye 
főispánja volt, de még 1476 elő tt elhalt, m ert ebben az évben m ár 
özvegye K azai Gyulay György leánya M argit szerepel, aki június 12-én 
m egvette a Klucsovei Schwarz-családtól Liborcsa b irtokot azzal a 
feltétellel, hogy azt a trencsénvári Szűz Mária-egyház Szenthárom ság- 
o ltárának  adhassa és valóban még ebben az évben, július 1-én oda 
is adom ányozta. Ferenc valószínűleg úgy ju to tt  a trencséni főispán- 
ságba, hogy a v ára t zálogba v e tte  a királytól, m ert özyegye még
1477-ben is b írja Trencsént zálogban 6000 forin tért, akkor azonban a 
Zápolyai-család a v á ra t m agához v á lto tta  és ehhez a király hozzá
járu lásá t is megszerezte. Ferenc u tán  két fiú m aradt, György és 
Miklós, akik 1497-ben panasszal fordultak  az országbíróhoz, hogy 
am ikor özvegy anyjuk a trencséni v á ra t á ta d ta  a Zápolyai-családnak, 
a zálogösszeget és a vár felszerelését m agával v itte  második férjéhez, 
T ettauer Vilmoshoz, a nélkül, hogy őket kielégítette volna. (1466
O. L. Post adv. F. 26. N. 27., 1473 : Múz. T. a. X I. 9., 1476 : Dl.
19,729., 25,243., 1477 : Dl. 17,981— 17,982., 1947 : G aram szent
benedeki kvt. F., 16. N. 20.)
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Halácsy-, Halacsovszky- (Halácsi, Bobrovniki) cs. A család neve 
a  szokásos la tin  képzés m ellett előfordul m agyar és tó t alakban is. 
A tó t  név v á lto z a ta i: Halasoczky (1488), H alachoczky, Halacholczky 
(1493), Halasolczky, Halachowzky (1496) és Halachowsky (1498). 
Miklós fia M árton Dulóújfalun tűn ik  fel b irtokosként, ahol b irtok
részeit 1407-ben az oroszlánkői várnagy  a M ajthényi-, Üjfalusi- és 
Draskóci Kun-családok segítségével felprédálta és a várhoz csato lta . 
Ez a M árton, ak it M ittainak is neveznek, 1415-ben hamis bevallást 
k ész ítte te tt más képében a zobori konvent előtt, am it m egtudva a 
konvent, perbe fogta a megye előtt. A családból István  és László 
1464-ben ö lved  ik ta tásánál, Pál neje Priszka és Mihály neje Veronika 
pedig 1466-ban Bán város ik tatásánál szomszédokként szerepelnek. 
István  1470-ben ellentm ondott Brezo.lup ik ta tásánál, am ikor a Podm a- 
niczky-családot adom ány címén be ak arták  vezetni Pecsenyánszky, 
más néven Szvatokriszky György m agtalan  halála folytán. Az ellent
mondás nem  volt a laptalan , m ert István  rokonsága révén jogot 
ta r to t t  a birtokhoz, sőt 1482-ben Rakolupi Gebes Jánosné, Somszegi 
László leánya Magda u tán  Kiskocsóc, Rakolup és K ishoholna birtokok 
u tán  h itb ért és jegy ajándékot is kap a Rakolupi- és Kocsóci-családtól. 
István  fia Lénárd pedig 1484-ben anyja  Bessenyői Sár Ilona u tán  
leánynegyedet, Surányi Egyed leánya A nna u tán  h itb ért és jegy
a jándékot kap Bessenyő és Cimena birtokokból. A család b irtokai és 
jogigényei nagyon szétágaztak és István  gyermekei L énárt és A nna 
Igényt ta r to tta k  Kishelvény és H alács bizonyos részeire is, m ert 
am ikor a Kishelvényi- és K akasfalvi-családot 1488-ban be akarták  
vezetni Kishelvényi M árton és A ntal kishelvényi és halácsi b irtok
részeibe, L énárt és A nna ellentm ondással m egtám adták  az ik ta tá st. 
L énárt 1493-ban, G áspár pedig 1496-ban és 1498-ban több ízben 
szerepelnek királyi em berekként. 1499-ben L énárt és fia László el
foglalták a K ishelvényi-családnak bíróilag m egítélt kishelvényi és 
halácsi birtokrészeket. Pál fiai István  és Ferenc 1500-ban b irtok 
részeiket illetőleg kölcsönös cserére lépnek. M ittához is jogot ta r to tta k  
valam ilyen címen és a  család korábban b írt is M ittán, ezt bizonyítja 
M ártonnak a neve is, ak it 1415-ben M ittainak is neveznek. A jog
igényt 1500-ban újból felelevenítették és István  pert fo ly ta to tt a 
M ittai-családdal. A per vitelében testvére, Ferenc is segítette  pénzzel, 
m elynek visszafizetésére István  kötelezettséget vállal. A Kishel
vény ért és H alácsért fo ly ta to tt pereket is újból kezdik, am ikor 
1508-ban István  fia L énárt fiai, Péter, László és János,, akiket koráb
ban  Kishelvényieknek is neveznek, e ltiltják  a K ishelvényi-családot 
K ishelvény alsó és H alács felső részének a felkérésétől. 1510-ben 
István, Gáspár, Ferenc, továbbá László, B álin t és György új adom ányt 
is szereztek H alács b irtok  felére, de az ik ta tásná l N evák fia Ádám  és 
L énárt, továbbá M átyás ellentm ondottak. Ferenc és Gáspár 1514-ben 
teljes jogon be akarták  m agukat ik ta tta tn i D obrovnik birtokrészbe, 
de a Bobrovniczky-család és Zerniho Mihály fiai ellentm ondottak.
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G áspár és Ferenc fia Miklós viszont 1519-ben m ondottak  ellen, amikor 
a  Bobrovniki- és D alm ady-családokat új adom ány címén be akarták  
vezetni Bobrovnik félbirtokba. Eddigi b irtokaikat újabb szerzemé
nyekkel is gyarap íto tták . Ferenc fiai Miklós, János, Ráfael és Pál
1519-ben megszerezték adom ányba az Egresdy-családdal együtt 
Dvoreci Palczek Tam ás dvoreci b irtokait, de azután cserébe á t
engedték Tam ás vejének, Szokolóci Palczek Miklósnak egy dvoreci 
kúriáért és jobbágytelekért. Az új szerzeménnyel szemben bobrovniki 
b irtokukon esik csorba, am ikor 1520-ban Gáspár fia Miklós egy 
bobrovniki ré tjé t elzálogosítja H raschani H orváth  Miklósnak. 1520- 
ban újabb pereskedésre készülnek, m ert Gáspár, Ferenc és Miklós 
ügyvédeket vallanak. A dvoreci b irtokrészt is egyre jobban igyekeznek 
kikerekíteni, azért M ihálynak és Spáczay Péter és neje D orottya 
leánya M argitnak em líte tt fiai a nyitram egyei lajosfalvi kúriájukért 
1521-ben elcserélik a K iskörtvélyi Szomor-család dvoreci b irtok 
részét. Az újabb birtokszerzéseket úgylátszik a távolabbi bobrov
niki birtokrész terhére csinálják, m ert Gáspár és Miklós 1522-ben egy 
bobrovniki birtokrészt eladtak a Zápolyai-családnak. Gáspár ága 
azonban még ezután is b írt Bobrovnikon, ahol Miklós leánya G ertrud 
bobrovniki birtokrészeit elcseréli Ferenc és gyermekei János, Ráfael, 
Pál, Anna és K atalin  o ttan i birtokrészeivel. Ennek ellenére a bob
rovniki rész pusztulása tovább  ta r t , m ert Ferenc 1522-ben is elzálo
gosíto tt egy birtokrészt a Zápolyai-családnak és Gergely is elzálogo
s íto tt nekik egy bobrovniki ré te t. A leányágnak ju to tt  rész is a család 
kezén m arad t, m ert Miklós leánya Borbála, Kishelvényi Ádámné 
halácsi részét 1522-ben édestestvéreinek, B álin tnak és Györgynek 
ad ta . Ferenc, noha a megszerzéskor ellentm ondás nélkül b e ik ta tta tta  
m agát a dvoreci birtokrészbe, mégis új adom ányt szerzett rá, m ert 
am ikor H alácsy Gáspár hatalm asul rá tö rt, az első adom ánylevelet 
elvesztette. Az új adom ány azonban, a helyett, hogy b irtok jogát 
erősítette  volna, azt csak vitássá te tte , m ert a beiktatáskor, 1525-ben 
Dvoreci György ellenlm ondott. (1407 : Múz. T. a. X II. 25., 1415 : Dl.
10,365., 1464 : Múz. T. a. III. 21., 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 65.,
1470 : U. o. I. 92., 1482 : Múz. T. a. V. 5., 1484 : xNyitrai kpt. P ro t. 
extraser. I. 11., 1488: U. o. N. 68., 1493: M otesiczky-lvt., 1496 : 
N yitra i kp t. E. N. 764., 1498 : Dl. 983., 1499 : G aram szentbenedeki 
kv t. F. 20. N. 23., 1500 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 21., 1508 : 
U. o. I. 47., CCC. N. 3., 1514 : U. o. D. N. 676., 1519 : U. o. N. 96.,
1520 : Garam szentbenedeki kv t. Prot. B. f. 174., 1520 : Lev. Közi. 
1937. 234., 235., 1521 : Akadém ia kézirattára., Lev. Közi. 1937. 236., 
1522 : Garam szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 26., F. 1. N. 66., Lev. 
Közi. 1937. 238., 1525 : N yitrai kp t. C. N. 843.)

Halászy (Dem jéndi) cs. A Dem jéndyvel rokon család. Zsigmond 
és Péter Pravoticon b írtak , és részük örökség címén 1519-ben a 
T eszéry-családra szállolt. (Múz. T.< a. X II. 10.)

Halupa-cs. L. Chalupa a la tt.

Fekete N agy A n ta l : Trencsén várm egye történelm i földrajza. 17
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Hanzlikfah'i-cs. A család a b irtokkal együtt, m int a genealógiai 
adatok m u ta tják , m inden valószínűség szerint a Zamaróczy s Üjfalusi 
neveket is viselő Zabláthy-családból vá lt ki, Zablát birtokból pedig 
a nevet adó Hanzlikfalva. A család korán  szétágazott, valószínűleg 
belőle váltak  ki az Imrisik- és Székely-családok. Péter 1410-ben Kis- 
sztanki Zsigmond hagyatéki ügyében békebírák közbenjárására ki
egyezik a H alupa-családdal. M átyás, B ernát, Gergely, Mihály, m ásik 
Mihály és Vencel 1491-ben szomszédként szerepeltek a zam árdi ik ta tás
nál. 1492-ben Gergely, M átyás, Péter és László bírnak H anzlik- 
falván, akik egymás erdejének kivágása m ia tt pereskednek a megye 
előtt, mely vizsgálatot is ta r to t t  ebben az ügyben (1410 : Dl. 26,094., 
1491 : N yitrai kp t. N. 776., 1492 : Múz. T. a. I. 3.)

H ara- (M ittai) cs. A sokfelé szakadt M ittai-család egyik ága. 
Balázs 1513-ban királyi em berként szerepel a felsőozori ik tatásnál. 
(N yitrai k p t. Z. N. 5.)

Haraboczi 1. Hrabovszky.
Hartai-cs. B irtokát nem ism erjük. ím re 1520-ban az ugróci v ár 

ik tatásához k iküldött királyi em ber volt. (Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 3.)
Hatnai- vagy Hatnyánszky-cs. Nevének tó t változatai H atnanski 

(1461) és H atnensky (1496). A várm egyének egyik legősibb, később 
nagyobb u radalm akat bíró családja. Őse K ilián fia András volt, aki 
1321-ben adom ányba k ap ta  K ároly királytól K ubra, a ké t Udicsa, 
Prozna, H a tn a  és ké t Lehota nevű b irtokokat. György 1405-ben 
tanú  Dulici D jurd végrendelkezésénél. A család emelkedése a XV. 
század elején kezdődik, am ikor György és fiai megkezdik terjesz
kedésüket a várm egyében. György 1421-ben a Szlopnai-családtól 
prédiálisi kötelezettséggel átveszi a besztercei várhoz tartozó Prozna 
falut. A lbert király 1438-ban Györgynek és fiainak, Lászlónak, Gás
párnak  és Györgynek ad ja a besztercei várhoz tartozó  M arikovalehota, 
K lesztina és K atlina  b irtokokat, m ajd pedig 1439-ben m egkapják 
adom ányba a budetin i u radalm at. 1460-ban György kezén ta lá ljuk  
Léva várost is. Ennek b irtokában  állandóan háborgatta  őket a Pomi- 
novszky-család, mire a királyhoz fordultak  panaszukkal, aki meg
hagy ta  Trencsén várm egyének, hogy a H atn a iak a t védje meg a 
birtokban. György 1461-ben Léva vár kap itánya volt és o tt szerepel 
még 1466-ban is. A család a gyors birtokszerzésből kifolyólag, úgy
látszik, anyagi zavarokba került, m ert György 1466-ban Prozna, 
H a tn a  és M arikovalehota b irtokokat és K atlina prédium  felét elzálo
gosíto tta  a Podm aniczky-családnak. Léva még 1468-ban is a kezükön 
van, am ikor György és fia Mihály eltiltják  a Pom inovszky-családot 
a Léva várhoz tartozó  földek felkérésétől. H atnai György (az idő
sebbik) m agtalanul ha lt el, b irtokai közül Ledecet és M ojtinyt a 
Podm aniczky-család kap ta  adom ányba 1472-ben. Kfhizsi P álnak  
L ietava várba tö rtén t beiktatásakor, 1474-ben, György és fia Mihály 
a kiszucaújhelyi vám ot illetőleg ellentm ondottak, az ellentm ondást 
azonban valószínűleg azonnal visszavonták, m ert az ik tatóparancs
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hátlap já ra  a káptalan  feljegyezte az ellentm ondást és ennek ellenére 
mégis k iad ta  az ellentmondás nélkül tö rtén t ik tatásró l szóló oklevelet. 
Ráfael fia János Nagyszvedernikre is jogot ta r to t t  és tiltakozást 
je len te tt be, am ikor a Rakovszky-családot 1494-ben örökség címen 
be ak a rták  vezetni a birtokba. Szvederniken b írt is a család, illetve 
annak leányága, nevezetesen H atnensky László leánya Ágnes és férje 
Popovszky M árton, akik 1496-ban panaszt emeltek Ulászló előtt,, 
hogy György és Szunyogh Gáspár az ő szvederniki kúriá jukat és 
vranyei levelesládájukat k ifoszto tták  és m indent elvittek. A király 
a garam szentbenedeki konvent közbejöttével el is rendelte a vizs
gálato t. Zsigmond leánya M argit, Oszlányi György felesége 1497-ben 
n y u g ta tja  Szunyogh G áspárt a neki Budetin várból, és Kiszuca- 
újhelyből járó  dotalicium  és leánynegyed felől. Ráfael fia György 
m int kiskorú ju to tt  birtokba, így természetesen m in t gyengébbet több 
oldalról m egtám adták és a hatalm askodási és birtokperek hosszú sora 
következett. 1498-ban a nádor e lő tt p ert in d íto tt Zsolna város ellen, 
m ert annak lakói B udetin birtokon a Duben nevű cserjést kivágták , 
a Vágón h id a t emeltek és o tt vám ot szedtek törvénytelenül. A család 
anyagi megerősödése u tán  György az a ty ja  á lta l a Podm aniczky- 
családnak 500 forin tért elzálogosított H atna , Prozna, K atlina, Mari- 
kovalehota és Klesztina b irtokokat 1498-ban ki ak arta  váltani, a 
pénzt is le te tte  a nádor előtt, de a Podm aniczky-család a bizonyítékok 
felm utatása nélkül nem volt hajlandó azokat kiadni, mire a nádor 
elhalaszto tta  a pert. A nőággal tám ad t viszály is tovább fo ly tatódott 
és 1499-ben György újabb hatalm askodást követe tt a Popovszky- 
család szvederniki és vranyei kúriáján . Szunyogh Gáspár, m int az 
em líte tt 1497. évi ad a t is bizonyítja, m ár ekkor bent ült Budetin 
várában, m int Györgynek m ostohája és gyám ja, 1504-ben pedig 
Györgygyel oly értelm ű örökösödési szerződést k ö tö tt, hogy kihalás 
esetében kölcsönösen öröklik egymás b irtokait. A szerződés értelmében 
György ebben az évben hozzájárult ahhoz, hogy a Szunyogh-család 
m agát bevezettesse B udetin  várba és tartozékaiba. A Podm aniczkyak- 
n ak  elzálogosított birtokok m ia tt még 1504-ben is fo ly ta tta  György 
a pert, de ennek kim enetelére m ár nincsenek adataink. A budetini 
várkastélyhoz Zsigmond leánya M argit és ennek férje még 1497-ben 
tö rtén t kielégítésük u tán  is jogot ta r to tta k  és 1504-ben a Szunyogh- 
családdal szintén kölcsönös örökösödési szerződést kö tö ttek  b irto 
kaikra nézve. B irtokainak egységére és kikerekítésére György nagy 
gondot fo rd íto tt és 1505-ben ellentm ondott,am ikor a H orváth-családot 
be akarták  ik ta tn i a V ásonfalvi-családtól v e tt rudinai kúriába, m ajd 
pedig R udinai Csicskán Balázstól m egvette 1506-ban annak kis- és 
nagyrudinai birtokrészét és ellentm ondás nélkül be is ik ta t ta t ta  m agát. 
Ü jabb birtokszerzéseivel kapcsolatban György ősi b irtokait is sa já t 
kezébe ak arta  venni, azért 1507-ben felszólíttatta  m ostohaapját 
Szunyogh G áspárt, hogy az addig gyámi címen őrzött b irtokait adja 
vissza. Korán bekövetkezett m agtalan halála u tán  birtokainak egy

17*
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részét a Korlátkői-család k ap ta  adom ányba 1510-ben, m ásik része 
pedig a korábban m egkötött kölcsönös örökösödési szerződés értelm é
ben a Szunyogh-család kezére ju to tt. (1321 : Dl. 2047., A njoukon 
okm t. I. 622., 1405 : Podm aniczky-oklvt. I. 9., 1421 : Múz. T. a.
IV. 27., 1438 : B alassa-lvt., 1439 : Esterházy-lv t. Rep. 94. F. 1. N. 3. 
1460 : N ádasdladányi lv t. I. 21.,1461 : U. o, I. 23., 1466 : U. o. I. 25., 
Dl. 16,310 Podm aniczky-oklvt. I. 55., 1468 : N ádasdladányi lvt. I. 26., 
1472: Podm aniczky-oklvt. I. 101., 1474: N yitrai kp t. N. 492., 
Dl. 17,605., Múz. T. a. 1476. IX . 15., T e le k i: A H unyadiak kora.
X I. 516., 1494 : K ossuth-lvt., 1496 : Garam szentbenedeki kv t. F. 19. 
N. 49., 1497 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 7. e t NB. NB.,
1498 : Garam szentbenedeki kv t. F. 47. N. 10., Podm aniczky-oklvt. 
I. 330., 1499 : G aram szentbenedeki kv t. F. 101. N. 24., 1504 : E ste r
házy h itb . lv t. Rep. 28. F . A. N. 87 et C., D., Podm aniczky-oklvt. 
I. 441., 1505 : Múz. T. a. X I. 12., 1506 : E sterházy-h itb . lv t. Rep. 
28. F. A. N. 87 et E ., 1507 : Balassa-lvt., 1510 : Podm aniczky- 
oklvt. I. 603.)

Helmes- (Velcsici) cs. Valószínűleg a Velcsiczky-család egyik 
ága. Helmes Jak ab  leányági leszárm azottai 1484-ben kielégítik Ádá- 
móczky János leányát, Helmes M áté özvegyét hitbére és jegyaján
déka felől. (N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 12.)

Helvényi- (Kishelvényi) cs. Neve Hlewenzky (1471) és Chly- 
wensky (1525) alakban is előfordul. Valószínűleg várjobbágy eredetű 
család, m ert a b irtoko t 1276-ban várjobbágyok lak ták  és úgy Kis-, 
m in t N agyhelvényt Í323-ban még a trencséni várhoz szám ították . 
A család várjobbágy eredetét még jobban megerősíti az, hogy a b ir
tokra  donatió t nem ism erünk, így birtokos családjai nemesítés és 
birtokadom ány nélkül a term észetes fejlődés során ju to tta k , m int a 
várjobbágyok előkelőbb, katonáskodó rétege a nemesség soraiba. 
A család első névszerint felsorolt tag ja , Simon fia László 1392-ben 
tűn ik  fel, m int a Dúló ik tatásához k iküldött királyi ember. A Hel- 
vényiek, akiket b irtokuk  u tán  többnyire Kishelvényinek neveznek, 
több ágra oszlottak, de a trencséni szokástól eltérőleg ezeket az ága
k a t nem  jelölték meg külön családnevekkel. 1398-ban határperük  
tám ad t az Egresdyekkel, m ert használatba ve tték  az Egresd felé 
eső úgynevezett Egresdföld nevű határrész t, amelyről az Egresdy- 
család azt á llíto tta , hogy az Egresdhez tartozik  és használata m ia tt 
tiltakozást is je len tettek  be. A családból Im re királyi em berként 
szerepel Ölved ik ta tásánál 1464-ben, Miklós pedig Brezolup ik ta tá 
sánál 1471-ben. Gergely 1488-ban be ak arta  vezette tn i m agát K is
helvényi M árton és A ntal kishelvényi és halácsi birtokrészeibe, de 
az ik tatásánál Kishelvényi Benedek, a ty ja  Imre és testvére János, 
továbbá a Halácsy-család ellentm ondottak. János fia Im re 1489-ben 
Kishelvényi László leánya Ilona, Ledeci A ndrásné u tán  Ledec és 
M ojtiny birtokokból h itb é rt és jegyajándékot, illetőleg kielégítést 
kap a Podm aniczky-családtól. M árton és A ntal m agtalanul ha ltak  el
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és b irtokaikért hosszas p er keletkezett. Halácsi és kishelvényi b ir
tokrészeiket a bíróság Gergelynek íté lte  oda, de a birtokrészeket 
Kishelvényi Benedek és fia János, Im re fia János, továbbá a  Halácsy- 
családbeliek elfoglalták, am it a  nádori parancsra m eg ta rto tt vizs
gálat is igazolt. A család kishelvényi részei nagyon szétaprózódtak 
és az első alkalm at felhasználták a  további terjeszkedésre, azért
1505-ben György fia Mihály felkérte a m agtalanul elhalt Malodobry* 
család dvoreci birtokrészeit, de eredm énytelenül, m ert többen is 
tiltakozást je len tettek  be m iatta . A b irtok gyarapítása helyett an n ak  
további elaprózódása következett be, am ikor Simon fia Gergely 
1508-ban a Pazy th  legelő m elletti Dlwhozene nevű dűlőben 10 ho ldat 
elzálogosít Püspöki Jan ik  Jánosnak. A többi ágak lassanként kihald 
tak , úgyhogy 1508-ban m ár csak Simon fia Gergely és Im re fiai Bene
dek és János osztoznak birtokaikon olyképpen, hogy K ishelvétíyt 
kettéoszto tták  és annak alsó fele Simon fiának, felső része pedig 
Imre ágának ju to tt, H alács alsó felét, mely István  fia L énárt b irtoka  
volt, szintén két részre osztották. Az osztozkodás u tán  b irtok jogukat 
új adom ánnyal is meg akarták  erősíttetni, de a Halácsy-család eltil
to t ta  őket Kishelvény alsó és Halács felső részének a  felkérésétől. 
Ádám,' akinek leszárm azását nem ism erjük, 1525-ben királyi ember
ként szerepelt a dvoreci ik ta tásnál. (1276 : HO. VI. 215., 1326 : Post 
adv. F. 26. N. 27., 1398 : Múz. T. a. V. 6., 1464 : U. o. III. 21., 1471 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 99., 1488 : N yitrai kp t. N. 68., 1498 : Podm a
niczky-oklvt. I. 197., 1499 : G aram szentbenedeki kv t. F . 20. N. 23., 
1505 : N yitra i kp t. P rot. extraser. I. 27., Dl. 25,297., 1508 : U. o. 
P ro t. extraser. I. 46., 47., 1525 : U. o. C. N. 843.)

Hencz- (Revistyei vagy őrv istyei, -Leszkói) cs. A R evistyei- 
családdal rokon ág, m ert trencséni b irtokai részben közösek. A család 
jogot ta r to t t  Ruskóc birtokhoz, m ert am ikor 1495-ben az Etele- 
családot be ak arták  vezetni Ruskóc birtokba, az t ellentm ondással 
tám ad ta  meg. Ugyanez a János Leszkón is b írt, m ert am ikor 1496-ban 
Léva, K asza és L ietava várak  beiktatásánál-szom szédként szerepel, 
Leszkóról nevezik. 1500-ban a trencséni polgárok ellen hatalm as
kodo tt és a m egindult perben ruskóci birtokáról idézik meg. Hencz 
János 1501-ben szomszédként szerepel a Baszna és más környékbeli, 
a bolondóci várhoz tartozó  b irtokok beiktatásánál. Trencséni bir
tokaik tó l úgylátszik 1525-ben teljesen m egváltak, m ert János és. 
neje K unigunda, továbbá gyermekeik András és D oro ttya egész 
Ruszkóc, továbbá Leskóc és L ehotka prédium beli részeiket e lad ták  
a Zápolyai-családnak. (1495 : Podm aniczky-oklvt. I. 266., 1496 : 
Dl. 20,315., 1500 : Garam szentbenedeki kv t. F. 78.. N. 34., 1501 ; 
N yitra i kp t. B. N. 17., 1525 : Garam szentbenedeki kv t. P rot. B. f. 78.)

Herdy- (Trencséni) cs. Trencsénben lakó vagyonosabb polgár
család. Polgári foglalkozása nagyobb keresetet b iz to sítha to tt szá
m ára, m ert örökjogú b irtok szerzésére nem törekedett, csupán köl
csönöket n y ú jto tt birtokzálog ellenében, így Balázs 1521-ben zálogba
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vette  a Maloveczky-család csütörtöki birtokrészét, 1522-ben pedig 
nejével M argittal és fiával M átyással a Motesiczky-cSalád zavodaí 
b irtokára ad o tt kölcsönpénzt, 1525-ben pedig zálogba v e tte  ugyancsak 
a  Motesiczky-család zavodai kúriá ját. (1521 : Lev. Közi. 1937. 235., 
1522 : M otesiczky-lvt., 1525 : U. o.)

Hlaniebai-cs. Jak ab  1378-ban királyi em ber Dúló ik tatásánál. 
<Szulyovszky-lvt.)

Hliniki-cs. A családból János 1519-ben lekötö tte  hliniki birtok- 
részeit m enyasszonyának Posztkó M agdolnának, de erre a részre 
jogot ta r to t t  a M arsovszky-család is, sőt fel is kérte, m ert János 
m enyasszonya e ltilto tta  még ebben az évben a M arsovszkyakat a 
felkéréstől. (Turóci kv t. P rot. vet. f. 43., 45.)

Hlubokei-cs. Lőrinc 1374-ben zálogbirtokos Egresden. A család
nak ezt az ágát nevezték Szentiványinak is. Lőrinc fia Miklóst és 
András fiait Sim ont és Lőrincet 1380-ban bevezetik H luboke bir
tokba. A család ettől kezdve közel egy századon keresztül nem szere
pel és csak 1464-ben tűn ik  fel ismét, am ikor Péter fia Mihály zálogba 
veszi a praznóci soltészságot a Koza-családtól, de özvegye KvasSay 
Borbála és fia János 1469-ben továbbad ták  zálogba a Podm aniczky- 
családnak. (1374: Szulyovszky-lvt., .1380: Dl. 6690., 1464: Dl.
16,060., 1469 : Podm aniczky-oklvt. I. 81.)

Hnyedi- (Sebyrzowi) cs. Péter 1471-ben adom ányba k ap ta  
Lednice v á rá t M átyás királytól, de se be ik tatására, se pedig b irtok 
lására nincsenek adataink. Nem is válószínű, hogy b írta  volna a 
vára t, m ert az ebben az időben a Bielik-, illetve a Nehéz-család kezén 
volt. (Dl. 17,185., 24,562.)

Hodász- vagy Hodászy- (Bobrovniki) cs. Tam ás 1358-ban királyi 
em ber a Nezétei-család birtokperében. A család Hodászon, vagy tó t 
nevén Bobrov'nikon kívül b írt még a szomszédos Kocsócon, Bélán 
és Rakolupon is, amelyből János 1405-ben kielégíti Kocsóci János 
özvegyét. Ugyanez a János még Ú jfalun is b írt, ahol 1423-ban egy 
darab  erdejét elfoglalta az Üjfalusi-család. A következő évben János 
újból panaszt emel az Üjfalusi-család ellen, hogy újfalusi erdejét és 
ké t te lkét elfoglalták. János fiai Ferenc és István  1455-ben Újfalun 
egy puszta kú riá t elzálogosítottak az Üj falusi-családnak. A család 
egyik ága a birtok nevének eltótosodása u tán  felvette a Bobrovniczky 
nevet, m ásik része pedig m eg tarto tta  ősi nevét Hodász alakban a 
bobrovniki előnévvel kapcsolatban. Így Hodász Tam ás 1477-ben 
szom szédként tűn ik  fel Trencsén vár ik ta tásánál, János pedig 1495-ben 
békebíróként szerepel. György királyi em ber 1520-ban a szedlicsnai 
ik tatásánál. (1358 : A njoukori-okm t. VII. 312., 1405 : Rakovszky- 
könyvtár, 1423: Dl. 11,373., 1424.: Múz. T. a. XI. 27., 1455: U. o. 
I. 23., 1477 : Dl. 17,982., 1495 : Múz. T. a. V. 25., *520 : N yitrai kpt. 
Dd. N. 1.)

Hodászl 1. Szulyói néven.
Hodlcska- (Belusi) cs. Mihály a Horkai- és H orkai Kosa-családdal
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együ tt 1519-ben ellentm ondott, am ikor Sárkány A m brust be akarták  
vezetni a H orka b irtokban  rejlő királyi jogba. (N yitrai kp t. N. 964.)

Holy-cs. Pál nagyszom bati polgár felkérte a Nozdrokóci-család 
nozdrokóci és ribári birtokrészeit adom ányba, de a család 1508-ban 
tiltakozást je len te tt be m iatta . (Szepesi kp t. Prot. I. f. 70.)

Holy- (Nádasdi) cs. János 1507-ben királyi em ber Lednice vár 
ik ta tásánál. Előneve nádasdi birtokosságára m u ta t. (Dl. 21,655.)

Holy- (Piechói) cs. János fia M átyás 1488-ban ellentm ondott, 
am ikor királyi adom ány címén H alupa M átét be akarták  ik ta tn i a 
m agtalanul elhalt Piechói Manos piechói kúriájába. (N yitrai kp t. 
N. 687.) A család eredetét 1. a Pzec/idí-családnál.

Holy- (Zabláti) cs. Lőrinc zabláti birtokos volt és o ttan i részeit
1484-ben el ak arta  zálogosítani Rohody Péter trencséni várnagynak, 
de Bruhács István  az elidegenítés m ia tt ellentm ondással tám ad ta  meg. 
(N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 13.)

H o n t— Pázm ány-nem zetség 1. Pogány-cs., Szentgyörgyi-cs.
Horeniel-cs. Ism ert tag ja it családnévvel kapcsolatban m ind

össze egyetlen ízben, 1504-ben említik. Ősük D em eter vo lt, akinek 
feleségétől Zlozrovici Péter leányától Zsuzsánnától született fia 
Lukács volt. Ennek a Lukácsnak a fiai Balázs pap és Vencel trencséni 
aranym űves és ennek fiai János és György 1494-ben a Podm aniczky- 
családnak Horovec, Szucsinafalva és Lehotka birtokokba való be
ik ta tá sá t 1494-ben ellentmondással tám ad ták  meg. A birtokokhoz 
azonban nem sok joguk lehetett, m ert az ellentm ondásból eredő per
ben három szori idézés u tán  sem jelentek meg, mire a nádor 1496-ban 
perveszteseknek ítélte őket és a Podm aniczkyakat még ebben az év
ben ellentm ondás nélkül be is vezették a felsorolt birtokokba. Balázs 
és Vencel, továbbá ennek gyermekei János és Zsófia 1500-ban zálogba 
v ették  a Simonyi-család Dobra és Szuhapataka nevű b irtokait, de 
még ebben az évben továbbad ták  zálogba a Rozson-családnak. 
Balázs és Vencel és ennek fia János valószínűleg felsorolt őseik révén 
b írtak  Kisszlavnicán is, de ezeket a birtokrészeiket is eladták a 
Rozson-családnak. (1494 : Podm aniczky-oklvt. I. 253., 1496 : U. o.
279., 289., 150Q : Simonyi-lvt. 246. sz., N yitrai kp t. P ro t. extraser. 
I. 22.. 1504 : Múz. T. a. X. 8.)

H orka- (M ittai, K özépm ittai) cs. A M ittai-család egyik ága. 
Chorka B álint 1516-ban szomszédként szerepel a neporáci ik ta tá sá 
nál. H orka Miklós ugyancsak ekkor szerepel. H orka B álint m iután 
fiát Miklóst kielégítette, 1518-ban többi gyermekeinek Istvánnak, 
K ata linnak  és nejének Dezséri Gáspár leánya K atalinnak  ad ja 
középtnittai birtokrészeit. H uorka Miklós 1521-ben királyi em ber volt 
a m itta i és jesztrebi birtokrész ik ta tásánál. (1516 : Múz. T. a. VIII. 12.,
1518 : Garam szentbenedeki kv t. F. 32. N. 27., F. 133. N. 48—49.,
1521 : 32,653.)

Horkal-cs. A Lednice várhoz tartozó  H orkán b írtak  még egyes 
nemes családok Is. György 1504-ben Lednice vár urainak, a Nehéz
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családnak fam iliárisaként szerepel. Ez a György feleségével M argit
ta l és fiaival Györgygyel és Lászlóval együtt, továbbá György leánya 
M argit és férje Gáspár fiai János és György 1519-ben ellentm ondottak, 
am ikor Sárkány A m brust királyi adom ány címén be akarták  ik ta tn i 
a H orka b irtokban  rejlő királyi jogba. (1504 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 410., 1519 : N yitra i kp t. N. 964.)

Horkai-cs. L. Krasznahorkai néven.
Hornyáni-cs, L. Vaguth név a la tt.
Hoross- (Jablonovei)-cs. Péter 1405-ben tan ú  Vágbesztercén. 

(Podm aniczky-oklvt. I. 9.)
Horoveczky cs. Neve a szokásos latin  képzés m ellett előfordul 

tó t alakban is, m it Horowyczky (1460), Horoweczky (1475, 1492) 
és Horoviczky (1492). Gór, későbbi nevén Horóc, Horovec birtokosai 
1259-ben még trencséni várjobbágyok voltak, 1262-ben pedig hos- 
peseknek nevezik őket. 1268-ban és 1272-ben Hodiszló pap és H erk 
és testvérei Lőrinc fiai Péter és Heym  a trencséni comes ítéletlevele 
értelm ében az em líte tt Lőrinc halála ügyében és bizonyos v itás föl
deket illetőleg kiegyeznek a Dulói-családdal. B irtokukat, m in t 
későbbi adatok  igazolják, Béla k irálytól kap ták  adom ányba és az 
emelte ki őket a várnépek közül. Főleg a szomszédos Dúló birtokosai
val pereskedtek állandóan, m ert Dúló egy részét m agukénak val
lo tták  azon a címen, hogy az t nem D ulónak hívják , hanem  Kisgór
nak. Péter fiai Fülöp és Jak ab , továbbá István  kezdették  meg á  p e rt 
1348-ban. Dulóhoz egyéb címen is jogot ta r to tta k , m ert Péter fiait 
1351-ben kielégítette  a Dulói-család, m iután  a b irtokot m aguk 
között felosztották, Péter fia Jakab  azonban nem volt megelégedve 
a neki ju t ta to t t  10 hold cserjéssel, m ert am ikor Dulói János 1353-ban 
el ak arta  zálogosítani dulói részbirtokát, Jak ab  tiltakozással é lt 
azon a  címen, hogy neki Miklós nádor ítéletlevele értelm ében 10 hold 
szántóföld jár. Az ellenségeskedés a Dulói-családdal odáig fokozó
d o tt, hogy a Dulóiak megölték T ar P é te r fiá t Lőrincet, Jakabnak  a 
testvéré t, mire a gyilkos b irtokait Jakabnak  ítélte  a bíróság. P é te r 
többi fiait A ndrást és P á lt 1367-ben panasszal tám ad ta  meg a Dulói- 
család, hogy az ő dulói birtokrészeiket elfoglalták és nádori parancs
csal vissza akarták  m agukat abba ik ta tta tn i, de Péter fiai panaszu
k a t alap talannak  állítva, a be ik ta tást m egakadályozták. A Góriak 
valam ilyen címen igényt ta r to tta k  a Dulón is birtokos Egresdy-család 
egresdi b irtokaira is és am ikor 1368-ban az Egresdy-család el ak a rta  
azokat idegeníteni, Jakab  fiai Miklós és P éter tiltakoztak  ellene. 
P é te r fia András 1371-ben ellentm ondott, am ikor Dulói A ndrást be 
akarták  ik ta tn i Góron, amiből hosszas határper keletkezett. A nádor 
1372-ben elrendelte a Dulói-család és Góri Péter fia A ndrás góri 
b irtoka közötti v itás birtokrész elhatárolását. Azonban ez az eljárás 
sem vezetett eredm ényre, m ert az 1372— 1375 közötti években akár
hányszor csak megkísérelték az elkülönítést és a határjelek  meg
vonását, m indannyiszor m arad t egy ekényi vitás terü let. Góri Tam ás
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fia István  és P ál fia Sinka 1413-ban Góron és Lehotkán k iad ták  a 
leánynegyedet Nozdroviczky Sebestyénnek, noha először m egtagad
ták  azzal, hogy zálogbirtok u tán  nem já r  leány negyed. Az ekkor 
k ö tö tt egyesség azonban nem sokáig ta r to t t ,  m ert a felek még 1420-ban 
is perelnek a horóci és lehotkai birtokrészekért, aminek azu tán  nádori 
ítélet v e te tt véget, mely a v itás birtokrészeket Góri István  fiaival szem
ben a  Nozdroviczky-családnak ítélte  oda. Tam ás neje D oro ttya  ellen
1460-ban panaszt em elt a Klobusiczky-család, hogy Szucsinafalvát 
elfoglalta. Tam ás ágának még 1465 elő tt m agva sz a k a d t; b irtokai 
voltak  Horóvecen, Szucsinafalván és Ilhalkán. A család  azonban 
más ágon tovább élt és András, Tam ás, Ján o s.és  M átyás 1467-ben 
szomszédként szerepeltek a tuhinyei ik tatásnál. A m agvaszakadt 
Tam ás b irtokai közül Szucsinafalvát M átyás k irály  1471-ben a  
K lobusiczky-családnak adom ányozta. H oroveczky András 1475-ben 
királyi em ber Oroszlánkő ik ta tásánál. Tam ás birtokaiból Szucsina
falva tulajdonképpen A ndrás fia Lászlót illette  volna, de az t Tam ás 
halála u tán  Klobusiczky János azonnal felkérte és azu tán  e lad ta  a 
Szlopnai-családnak. Jogának érvényesítése végett 1488-ban László 
a megyéhez fordult panaszával, mely László b irtok jogát igazolta is. 
A megye bizonyságtétele u tán  a Szlopnai-család is kénytelen volt 
László jogát elismerni és 1489-ben kiegyezett Lászlóval Szucsina- 
fa lvát illetőleg. Az egyesség értelm ében Szucsinafalvát kétfelé osz
to ttá k  és a többi b irtokaikat illetőleg is kölcsönös örökösödést k ö tö t
tek  olymódon, hogy az egyik fél kihalása u tán  a m ásik örökli Horo- 
vecet, illetve Szlopnát. Az örökösödési szerződést illetően a Szlop- 
naiak szám ítása bevált, am ennyiben Horoveczky László 1492 e lő tt 
tényleg m agtalanul h a lt el, b irtokait, Horovecet, Szucsinafalvát és 
L ehotkát azonban a király a Podm aniczky-családnak adom ányozta, 
ami m ia tt a Szlopnaiak hosszas pereskedést kezdettek. László bir
tokaira  igényt ta r to t t  H oroveci A nda Benedek leánya Orsolya és 
férje M arczibányi M átyás is, de az ik ta tásnál 1492-ben a Szlopnai- 
család ellentm ondott. (1259 : HO. VI. 97., A kadém ia k ézira ttára , 
1262 : H éderváry-oklvt. I. 3., Szulyovszky-lvt. 1372., 1268 : HO.
VII. 110., 1268 : W enze l: ÁL[0. V III. 218., 1272 : HO. VI. 187., 
Győri füzetek. III. 106., 1348 : Szulyovszky-lvt. 1351 : U. o., 1353 : 
U. o., 1354 : U. o., 1367 : U. o., 1368 : U. o., 1372— 1375 : U. o., 
1413 : Dl. 10,126., 10,757., 1420 : Dl. 10,757., 1460 : N yitrai kp t. 
N. 926., 1465 : Dl. 16,240., 1467 : Dl. 16,477., 1471 : Dl. 17,240., 
•1475 : N yitra i kpt. N. 378., Dl. 983., 1488 : Dl. 19,369., 1489 : Múz. 
T. a. II. 25., 1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 222., Esterházy-hitb . lv t. 
Rep. 27. F. A. N. 22. et C.)

Horváth-cs. János felkérte a királytól adom ányba Missen b irtoko t, 
de 1472-ben a Kistapolcsányi-család tiltakozo tt ellene. (Dl. 17,321.)

Horváth- (Hrascheni, Hrachani) cs. Miklós zálogba veszi 1520-ban 
a H alácsy-család bobrovniki ré tjé t, a következő évben viszont ő 
adja zálogba dobrai részét a Rozson-családnak, m ajd 1522-ben
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D obrán  három  jobbágytelket ism ét zálogba ad a Rozson-családnak. 
<1520 : Lev. Közi. 1937. 234., 1521 : U. o. 1937. 236., 1522 : Ü. o. 
1937. 236.)

Horváth- (Kam enicsáni), más néven Mislenovics Horváth-cs. 
M árk és rokonsága a neje, M agyar Benigna, Kinizsi Pál özvegyének 
révén le tt trencséni birtokossá és 1496-ban b írja  Sztrecsén várá t, 
m elynek ta rtozéká t, Béla falu t és annak vlach lakosságát Ulászló 
k irály  1496-ban M árk kérésére felm entette  az egy forintos adó alól, 
am ely k iváltságot m ár M átyás király korában is élvezték az itten i 
víachok. Márk 1497-ben pert fo ly ta to tt Szunyogh G áspárral a megye 
■előtt, mely királyi parancsra a pert felterjesztette  a kúriára. Sztrecsén 
várához korábbi zálogjog alapján igényt form ált a Szentmiklósi 
Pongrácz-család is és 1503-ban be ak arta  m agát ik ta tta tn i a várba, 
de Márk és neje Benigna, továbbá Márk  testvére János, ellentm on
d o ttak . A sztrecséni váru radalm at még növelik, am ikor Márk és neje 
Benigna, va lam int M árk testvérei János, Máté és A ndrás 1504-ben 
megveszik M ojsfalva és Felsővadicsó b irtokokat a Vásonfalvi- és 
Záborszky-családtól, de am ikor M árkot és nejét, továbbá osztályos 
a ty a fia it Jánost, Kolonics P étert, M átyást M átét és András deákot 
még ebben az évben be ak arták  vezetni M ajosfalva és Felsővadicsó 
b irtokokba és-a rudinai kúriába, a Szunyogh-, H atnai- és a R udinai 
Csicskán-családok ellentm ondottak. A Pongrácz-család az 1503. évi 
ellentm ondás u tán  is oszta tlan  b irtokának  tek in te tte  Sztrecsén várá t, 
de am ikor a Pongráczok révén a Necpáli örökösöket királyi ítélet
levéllel 1505-ben be akarták  vezetni az őket megillető részbe, Márk 
és neje ellentm ondottak  és az ik ta tá s t fegyveresen m egakadályozták. 
Márk 1505-ben panasszal fordult a királyhoz, hogy Szunyogh Gáspár 
egy alsóvadicsói jobbágyát K iszucaújhelyre hurcolta, mire a király 
a  garam szentbenedeki konvent által vizsgálatot rendelt el, mely 
igazolta Márk állításának valódiságát. A Szunyogh-család h a ta l
m askodása nem ak art véget érni és Márk még ebben az évben újabb 
panaszt em elt Szunyogh G áspár ellen, m ert az a Zsolnánál a Vágón 
levő hidat szétrom boltatta , am it a vizsgálat szintén igazolt. Márk 
halála u tán  özvegye és rokonsága örökölte b irtokait. Sztrecsén v árá t 
a  király ugyan eladom ányozta a Podm aniczky-családnak, de a be
ik ta tásnál János és Márk özvegye ellentm ondottak  és a v ár továbbra 
is b irtokukban  m aradt. A Szunyoghok hatalm askodásait 1509-ben 
azzal to ro lták  meg, hogy G áspárnak két leszkoveci jobbágyát elfog
ták  és Felsővadicsóra hurcolták. Márk korábban elvette Zsolna 
várostól az o ttan i fojtságot és az ahhoz tartozó  K raszna falut, de 
m indezeket Márk halála u tán  özvegye Benigna és annak harm adik 
férje K ereky Gergely 1509-ben visszaadták. A Podm aniczky-családot 
1520-ban adom ány címén újból be akarták  vezetni Sztrecsén v ár és 
tartozékai b irtokába, de János és Benigna ism ét ellentm ondottak, 
am iből per keletkezett és ennek során Márk özvegyét 1520-ban meg 
nem jelenés m ia tt elm arasztalták. (M agyar Benigna sztrecséni bir
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toklásának további tö rtén e té t 1. harm adik  férje K ereky Gergely neve 
a la tt.)  (1496 : T ört. Tár. 1897. 517., 1497 : Szunyogh-lvt., 1503 : 
Letopis. X I. 2. 82., 1504 : Múz. T. a; II. 5., 1515 : Ju s th -lv t., Múz. 
T . a. X I. 2., Garam szentbenedeki k v t. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2., 
1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 559., 565., Szunyogh-lvt., 1509 : Ester- 
M zy-h ltb . lv t. Rep. 28. F. C. N. 182., 1520 : U. o. Rep. 28. F. A. 
N . 15.)

Horváth-, m ásképpen Bojnicsics- (P lavnai, Mojsfalvi) cs. H orvá t
országi eredetű család, m elynek György nevű tag ja  sokáig volt 
M agyar Benignának és férjeinek sztrecsénj várnagya. 1509-ben 
szolgálatai ju ta lm áu l m egkapta K ereky Gergelytől és nejétől Magyar 
B énlgnától M ojsfalvát az o ttan i kúriával és Felsővadicsót. Testvére 
M ihály szintén sztrecséni várnagy volt és részbirtokosa M ojsfalvának 
és Vadicsónak, melyből 1516-bán’ Mojsfalvi Miklós leányági unokáit 
k ielég íte tte  dotálicium ok és leánynegyedük felől. György 1518-ban 
hata lm askodo tt Óvár v ár ellen, m elynek során megölté M ajtényi 
János óvári várnagyát, m ikor az a sztrecséni uradalom  erdején keresz
tü lm ent. Mint várnagyok anyagiakkal is segítették  Sztrecsén vár 
u ra it, am it M agyar Benigna azzal viszonzott, hogy a várra  fo rd íto tt 
<500 forin t fejében a m ár korábban nekik adom ányozott Moj sfalva 
és Felsővadicsó birtokokhoz hozzáadja a várhoz tartozó  Lucska b irto 
ko t, a mojsfalvi, felsővadicsói és lucskai kú riáka t az o ttan i advoca- 
tiákka l, soltészságokkal együtt. M ihályt és ne jé t B orbálát örökbe
vallás címén még ebben az évben bevezették a felsorolt birtokokba, 
m ajd  1520-ban Lajos király tó l új adom ányt is szereztek Mojsfalva, 
Felsővadicsó, Lucska és K rasznahorka birtokokra. Mihály 1526-ban 
tan ú k én t szerepel a jablonovai vámszedés ügyében ta r to t t  vizsgálat
nál. K rasznahorka b irtokra  vonatkozó m indennem ű jogot megszerzett 
a  család 1526-ban, am ikor Mihály kielégítette H orkai Tam ás leánya 
H edvig és férje János prodinai soltész nem telen gyerm ekeit az anyjuk 
Után a krasznahorkai birtokból járó leánynegyedet illetőleg. (1509 : 
Turóci kv t. P ro t. vet. f. 11., 1516 : U. o. f. 23., 1518 : G aram szent
benedeki kv t. F. 59. N. 6., 1519 : Múz. középkori m ásolatok., 1520 : 
U. o., 1526 : G aram szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80., Turóci kv t. 
P ro t. vet. f.' 11.)

Hrabovszky-cs. Neve a középkor folyam án k é t alkalom m al, 
1471-ben és 1483-ban fordul elő a tó tos Hreboczky, illetve Raboczky 
alakban. Chamas fia János és ennek fia Fülöp 1347-ben ígérik, hogy 
ha Hrab.ó és H luboka birtokokon vissza tu d ják  szerezni birtokrészei
ket, akkor Pom inovszky Lőrinc fiait A ndrást és M ártont ki fogják 
elégíteni leánynegyedük felől, ami meg is tö rtén t és Fülöp 1363-ban 
újabb egyességet k ö tö tt, mely szerint a Pom inovszky-családnak 
a  leánynegyedet H lubokán ad ja ki,ezzel szemben azokaleánynegyedbe 
H rabovén k ap o tt részt ta rtoznak  visszaadni. Az egyességet be is 
v á lto tták , m ert Fülöpöt a következő évben, 1364-ben nyug ta tják  
a Pom inovszky ak a leány negyed felől. 1366-ban azonban viszály tö rt
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ki a  k é t család között, melynek folyam án Fülöp és a Pom inovszky- 
család megyeznek abban, hogy peres ügyeiket békebírák íté le tére  
bízzák. Mihály 1385-ben ism eretlen tárgyú  p e rt fo ly tat a Szlopnai- 
családdal, melynek során meg nem jelenés m ia tt elm arasztalják és- 
u tán a  még ugyanebben az évben kétszer is megidézik a Szlopnaiak 
ellen. E ttő l kezdve jóidéig nem  szerepel a család és 1440-ben tűn ik  fel 
annak P é te r nevű tag ja  m int királyi em ber Lucska ik ta tásánál. 
A családból György 1466-ban királyi em ber a B án város m ia tt folyó
perben. Prokop és M árk 1469-ben tanúk  a puchói ik tatásnál. László- 
1471-ben Brezolup, 1483-ban pedig Sztrecsén vár ik ta tásánál szerepel 
király i em berként. M átyás 1520-ban meg nem  nevezett tá rg y ú  
perben á llo tt Szentm arjai Benedek deákkal, aki ellen a m egítélt 
esküt le is te tte . Vencel 1526-ban hrabovai birtokosként szerepel egy 
tanúvalla tás alkalm ával. (1347 : Dl. 3883., 1363 : Dl. 5251., 1364 r 
U. o., 1366 : Dl. 5480., 1385 : Dl. 7141., 7142., 7144., 7146., 1440 r 
Podm aniczky-oklvt. I. 26., 1466 : U. o. I. 57., 1469 : Múz. T. a.,. 
Dl. 2456., 1417 : Podm aniczky-oklvt. I. 98., 1483: N yitrai k p t. 
N. 9., 1520 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 33., O. L. Tagányi-hagyaték ., 
1526 : G aram szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.)

Hradnai-cs. A Szulyói-családot egyik b irtoka  u tá n  o lykor 
H radnai néven is nevezik. L. a SzuZyo'í-családnál.

Hranosztay- (Sztrecséni, H árom udvardi) cs. A lbert király 1438- 
ban  H ranosztay  Miklós fia Jakusnak  és fiának, Miklósnak, továbbá 
Jankónak  és M athussonak adja a Sztrecsén várhoz tartozó  T idvori 
falut m egtelepítésre és örökjogon nekik ad még Sztrecsén birtokon k é t 
kúriát, melyekbe ellentm ondás nélkül be is vezetik őket. A fen ti 
Jakus b írja  H árom udvart 1450-ben is. Ezeken kívül b írta  a család 
még az ism eretlen fekvésű Zamrzlo b irtokot is, m elyet 1461-ben 
Jakus fiai elzálogosítottak Divinai P é te r zsolnai kap itánynak . György 
özvegye K atalin  1511-ben visszabocsátja a Praznóci György á lta l 
férjének elzálogosított H unyerád b irtoko t Praznóci Benedeknek és- 
M ihálynak. (1438 : Dl. 13,241., 36,676., 1450 : Dl. 14,364., 1461 r. 
Dl. 15,621., 1511 : Turóci kvt. P ro t. vet. f. 10.)

Hrehor- (Verbkai vagy Hanzlikfalvi) cs. Gergely fiai Lőrinc, 
György és M átyás 1483-ban kielégítik Verbkai Országh Benedek 
leányát D oro ttyá t a V erbka birtokból járó hitbére és jegyajándéka, 
valam int a leányai u tán  járó leánynegyed felől. (N yitrai kp t. Prot. 
extraser. I. 6.)

Hrenfik-cs. D am ján m egvette a szverepeci bírótól, Jánostó l 
az o ttan i soltészságot és a vé te lt fia Máté m egerősíttette  1521-ben 
János fiaival. (Turóci kv t. Prot. vet. f. 66.)

Hresdovszky-cs. 1. Egresdy néven.
Hubathy-cs. H w bathy  Benedek 1501-ben Rakolup és Hoholna 

ik ta tásánál szomszédként szerepel. (N yáry-lvt.)
Hung- (Nedecei) cs. Péter 1508-ban tan ú  a Felsővadicsón el

köve te tt hatalm askodás ügyében. (Szunyogh-lvt.)
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Hunyadi-cs. A vágm enti v á rak a t A lbert király elzálogosította 
•Ciliéi Ulriknak, am it a rendek állandóan sérelmeztek, úgyhogy 
V. László végre 1454-ben meghagyta H unyadi Jánosnak, hogy Tren- 
•csént és a több i vágm enti vá rak a t váltsa  vissza a lippai és szerémi 
kamarák jövedelméből. H unyad i a parancsnak tényleg eleget is 
te t t ,  azonban minden valószínűség szerint nem  az em líte tt jövedel
m ekből v á lto tta  ki, hanem  sa já t pénzén, m ert később a várak  a 
H unyadiak  kezén tűnnek fel, m in t m agánbirtokok. így János 1457- 
ben b írta  Trencsén v á rá t és valószínűleg a többi v á rak a t is. M int egy 
későbbi 1472. évi adat bizonyítja, fia László b írta  Oroszlánkő v árá t 
■és az ahhoz tartozó  Bohunic, Pruszka és Tuhinye falvakat eladomá
nyozta. Podm aniczky László is i t t  kerü lt közelebbi kapcsolatba 
H unyadi Lászlóval, aki szolgálatai fejében nagyobb összeggel m arad t 
neki adósa. (1454 : Dl. 14,839., T e lek i: A H unyadiak kora., 1457 : 
Múz. T. a., Podm aniczky-oklvt. I. 32., 38., 67.)

Hvoznicai-cs. Péter 1498-ban felvesz hvoznicai soltészságára 
a Podm aniczky-családtól 10 forintot. Fiai Kristóf, János és Miklós, 
to v áb b á  ezen K ristóf fiai György, László, János és L énárt a hvozni
ca i soltészságukhoz tartozó kúriá t, m alm ot és jobbágytelket 1525- 
ben eladtak a Podm aniczky-családnak. (1498 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 326., 1525 : Turóci kvt. Prot. vet. I. 110.)

Ilsvai-cs. Ugróc v á rá t b írta  valam ilyen címen és Leusták volt 
nádor fia  György 1399-ben az ugróci várhoz tartozó  Bazna falut 
H olc fia Péternek ad ja m egtelepítésre. Ugrócon kívül b írta  a család 
m ég L ietava v á ra t is, m ert Péter fia Leusták főajtón állóm ester a 
Jeszenov és Zbinyov falvak soltészjogát 1407-ben a rajeci bíró fiának, 
L am pert fia Istvánnak  és Jeszenovi Miklós fia A ndrásnak adta. 
T ekin tette l, hogy m indkét falu L ietava ta rtozéká t alko tta , fel kell 
tennünk , hogy b írta  az egész váruradalm at, m ert m áskülönben nem 
tu d ju k  m egérteni, m ilyen címen rendelkezett a ké t faluval. (1399 : 
Z ay-lvt. L itt. I. F. L. N. 4., 1407 : Fejér : CD. X. 4. 642.)

Imreffy- (Szerdahelyi, Megyeri) cs. Nevezik még a családot 
K isnék  is. Mihály a felesége, Podm aniczky K risztina révén került 
Trencsénbe és le tt  a kielégítésig részese a Podm aniczky-vagyonnak. 
A névadó Im re fia György fia M ihály nem csak rokoni, hanem  anyagi 
összeköttetésben is á llo tt a Podm aniczky-családdal és apósának 
Lászlónak 1000 forin t kölcsönt n y ú jto tt 1484 előtt.. M ielőtt trencséni 
birtokos le tt  volna, m ár több ízben szerepel a megyében, így 1496- 
ban  békebíró volt a Podm aniczky- és Erdőháti-család, 1500-ban 
pedig a Szulyói- és Podm aniczky-család közötti perben. 1500-ban 
megszerezte Hricsó v á rá t és Biccse várkastély t, m elyeket Ulászló 
az  erdélyi Csicsó vár helyett ado tt neki cserébe. Mihály a Podmanicz- 
kyaknak birtokai felé ta r tó  terjeszkedését meg ak arta  akadályozni,azért 
1508-ban m egjára tta  Biccse városnak Beszterce felé eső ha tá ra it, 
•de a Podm aniczky-család tiltak o zo tt ellene. A Precsényi-család régebbi 
jogon szintén igényt ta r to t t  az Im reffy-rsalád trencséni birtokaihoz
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és Balázs fia Vencél 1509-ben e ltilto tta  Mihály fia Jánost az ő t 
örökség, illetve zálogjogon illető Hricsó v ár és Biccse várkastély  
b irtoklásától, de teljesen eredm énytelenül. György Felsőhricsó és 
Zápolyai János Sztrázsó birtoka h a tá ra  m ia tt a k é t család között 
per keletkezett 1516-ban. Lajos király el is rendelte a vizsgálatot, 
de annak eredm ényét nem  ism erjük. Az Im reffy-testvérek : György, 
Im re és Péter a hricsói várhoz tartozó  Dluhepolje b irtokot 1518-ban 
elzálogosították a Szunyogh-családnak. A család b írta  Biccse várost 
és Kolároc b irtoko t 1525-ben is. György 1526-ban panaszt emelt 
Podm aniczky Mihály ellen, hogy M arsófalvánál a Vág vizén jog ta la
nul vám ot szedet és királyi parancsra vizsgálatot is ta r to tta k  ebben 
az ügyben, de az érdekelt tanúk  különböző módon vallo ttak . (1484 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 176., 185., 193., 1496 : U. o. I. 274., 1500 : 
■Dl. 20,936., Podm aniczky-oklvt. I. 361., 1508 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 553., 1509 : U. o. I. 574., 1516 : Garam szentbenedeki kv t. F. 127. 
N. 9., 1518 : Turóci kv t. P ro t. vet. f. 57—58., 1525 : Dl. 24,068., 
1526 : G aram szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.)

Imrsik- (H anzlikfalvi) cs. Vencel és János 1489-ben a zabláti 
ik ta tásn á l szerepelnek szomszédokként. M int előneve m u ta tja , 
a Hanzlikfalvi-család egyik ágát a lko tta  és b irtoka  is H anzlikfalván 
volt. (N yitrai kp t. A. N. 3.)

Jablonovel-cs. A M arsovszky-családot nevezik egyik b irtoka 
u tán  gyakran ezen a néven. L. Afars<wszA'z/-családnál.

Jakus- (Bohunici) cs. Mint neve m u ta tja , Bohunicon b írt. 
Jak ab  felesége Csermeni Illés leánya Ágnes, Szlopnai András özvegye 
volt. (1487 : Múz. T. a.)

Janik- (Püspöki) cs. Jobbágycsalád volt, m elynek egyik ta g ja  
Jan y k  János 1508-ban zálogba v e tte  a K ishelvényi-családtól annak 
kishelvényi, a Dluhezene dűlőben a P azy th  nevű legelő m ellett lévő 
10 hold szántóföldjét. (N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 46.)

Janovsin- (Nozdrovici) cs. Előneve nozdrovici birtokosságára 
u ta l, de azonkívül még b ír t H orkán is, ahol Janow syn György 1521- 
ben eladta b irtokrészét Sárkány A m brusnak. (Lev. Közi. 1937,. 235.)

Jecsy-cs. Pruzon b írt, ahol Jechyi György nejé t 1487-ben ellent
mondás nélkül bevezették zálog címén. (N yitrai kp t. N. 773.)

Jeskófalvi-cs.. János ellen Bossányi Jak ab  fia Benedek p e rt foly
ta to t t ,  m elynek során Ján o st 1444-ben meg nem  jelenés m ia tt el is 
m arasztalták . (O. L. Bossányi-lvt. N. 98.)

Jeszenieei-cs. Latinus János leánya Ilyana, Endrédi E ndre  
neje, testvére, Iván ellen 1269-ben m egesküdött, hogy a ty ja  neki 
hagyta  az urbanói szigetrészt. A család egyik ága a XIV. század 
közepén K iliánban k ihalt, de leányait A nnát és E rzsébetet a király 
fiúsíto tta  és 1366-ban Sebestyén fia A ndrástól m egkapták Jeszenice 
b irtok  felét. K iliánnak vo lt még egy leánya, K lára, akinek a leánya 
Anna, Sztankóci Miklósné 1414-ben leánynegyedet k ap o tt Jeszeni- 
cén és az abból k ivált Sebestyénfalva birtokból. Sebestyén fia A ndrás
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és Lőrinc fia Miklós, aki, m in t az 1366. évi adatból kitűnik , a fiúsí- 
to t t  Erzsébet férje volt, 1375-ben a góri határjáráshoz k iküldött 
királyi emberek voltak. Jeszenic b irtokból szakadt ki a Sebestyén
ről elnevezett Sebestyénfalva, ahonnan később szintén nevezték 
a családot. Jeszenicei előnevet viselt a Szunyogh-család is. (1269 r 
Múz. T. a., F e jé r : CD. IV. 3. 533., 1366 : Dl. 5492., 1375 : Szulyovszky- 
levéltár. 1414 : Dl. 10,269.)

Jeszenszky- (Kisjeszeni) cs. Turócmegyei eredetű család. Kis- 
jeszeni M átyás és fia Simon 1502-ben szereznek b irtoko t Trencsén 
megyében, am ikor egy cimorászi b irtokrészt m egvásárolnak a 
Benedekfalvi Detrich-családtól. (Teleki-cs. zabláti Ívta.) L. még 
a Rakovszky-csalá.dn&\.

Jókuthy-cs. Miklós 1480-ban királyi ember Bán város ik ta tá sá 
nál, 1481-ben pedig szomszédként szerepel az ugróci vár ik ta tásánál. 
A család Dezsér egy részéhez jogot ta r to t t  és Miklós 1484-ben a  
dezséri M ykchawrdedyna nevű birtokrész felkérésétől e ltilto tta  a 
Dezséry-családot. (1480 : Podm aniczky-oklvt. I. 142., 1481 : N yitra i 
káp talan . N. 666., 1484 : U. o. Prot. extraser. I. 11.) L. még Tőkés- 
újfalusi-családnál 1511-ben.

Jordáni-cs. L énárt fiai Miklós, Is tván  és János 1356-ban el akarr 
tá k  adni b irtokaikat és a szintén jogot ta rtó  Zamaróczy Tóth-család- 
tól engedélyt is kap tak  arra , hogy jordáni vagy egyéb b irtokaikat 
bárkinek eladhassák. (Dl. 4632.)

•fusth- (Kvassovi) cs. A később Necpáli előnévvel em legett család 
őse András 1491-ben zálogba vette  a Szentmiklósi Pongrácz-családtól 
V arin t, m ajd  újabb trencséni b irtokokat is szerzett, am ikor 1504- 
ben zálogcímen bevezették Felsővadicsó birtokába. (1491 : Ju s th -  
levéltár, 1504 : U. o.)

Kaczinez- (Zuwachki) cs. A családból, melynek b irtoka  ism eret
len, György 1483-ban királyi em berként szerepel Zsolna ik ta tásánál. 
(E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 177., Podm aniczky-oklvt. 
I. 173.)

Kaczvinczi-cs. Ez az ism eretlen b irtokú család szintén csak egyet
len alkalom m al szerepel, am ikor annak Miklós nevű tag ja  m int szom
széd 1461-ben résztvesz Pominóc határjárásánál. (N ádasdladányi 
levéltár. I. 24.)

Kakasfalvi-cs. Miklóst és Benedeket 1488-ban be ak a rták  
vezetni Kishelvényi M árton és A ntal kishelvényi és halácsi b irtok
részeibe, de a Kishelvényi- és Halácsi-családok ellentm ondottak. 
(N yitrai kp t. N. 68.)

Kakasnovszky-cs. Ism eretlen eredetű család, m elynek M átyás 
nevű tag ja  1493-ban királyi em berként szerepel Bobrovnik ik ta tá sa 
kor. (M otesiczky-lvt.)

Kálnai- vagy Kálnici-cs. Ősi trencséni család. Máriás fia Miklós 
1397-ben királyi em ber K asza vár ik tatásánál. K álnai M átyásovic 
(Matiassowicz) András 1422-ben meg ak a rta  venni Kocsóc és R akolup
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birtokrészeket B olondod Zuznich Miklóstól, de Kocsóci Gergely 
tiltakozást je len te tt be ez ellen. Valószínűleg ennek az A ndrásnak 
a  fia az az A ndrás fia Oszvald, ak it 1476-ban ősi jogon bevezettek 
R akolup és Kiskocsóc birtokrészekbe és ha  ez áll, akkor A ndrás 
a  Kocsóci-család tila lm a ellenére is szerzett a ké t fenti birtokokon 
részeket. P é te r 1477-ben szomszéd Trencsén vár ik ta tásánál, m ajd
1478-ban Leszkóc ik ta tásáná l szerepel m in t szomszéd. (1397 : Dl.
8224., 8225., 1422 : R akovszky-kvtár., 1476 : N yitra i kp t. N. 6.,
1477 L P l. 17,982., 1478 : N yitra i kp t. C. N. 216.)

Kalvatb- (Dezséri) cs. A Dezséri-család egyik ága. János 1516- 
ban hatalm askodott többi rokonaival együtt a  Bánffy-család pod- 
luzsáni birtokán. (Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 15.)

Kameniczky- (Kamenicsáni) cs. Nevének v á ltoza ta i Kam eniczky 
<1493), K am enyczky (1498) és K am inczky (1522), de a korábbi 
időben a b irtok  nevének váltakozása szerint előfordul Kemécsei 
és Kemencei alakban  is. A család korai szereplése főleg Dúló b irtok 
kal kapcsolatos. Miklós fia János 1353-ban zálogba akarta  venni 
Dulói János dulói b irtokrészét, de Dulói T ar Jak ab  e ltilto tta  attó l. 
E nnek ellenére azonban mégis b irtokba ju to tt , megszerezte Dúló 
egy részét a rávonatkozó oklevelekkel együtt. Dulói János nem ak art 
belenyugodni János birtokszerzésébe és 1366-ban a b irtokra  vonat
kozó oklevelek vissza nem adása m ia tt perli Jánost. A viszály tovább 
ta r to t t  Dulói János fiával M átyással is és am ikor 1374-ben M ihályt 
be ak a rták  vezetni a  dulói birtokrészbe, Kam enicsáni János ellent
m ondott. János dulói b irtokát igyekezett még tovább gyarapítani 
és 1375-ben m egvette Dulói János k é t fiától A ndrástól és Miklóstól 
azoknak dulói birtokrészét, mely a Vág m ellett feküdt, de a vételhez 
Ján o s m ásik k é t fia Mihály és Péter nem já ru ltak  hozzá, sőt 1376-ban 
e ltilto tták  Ján o st a vételtől. A birtokügyletből, tek in te tte l a rra , hogy 
János b irtokba v e tte  a dulói részeket, per keletkezett, m elyben 
1378-ban tárgyalást is ta r to tta k . János egyideig ragaszkodott b irto k 
jogához, de azu tán  m egúnva a  perlekedést, 1383-ban visszabocsátotta 
a  dulói birtokrészeket Dulói János fiainak. A családnak volt egy m ásik 
ága is, amelyből Zoilas fia Elek, K ristóf fiai Miklós és Razló 1379-ben 
m egosztoztak K am enicsán öröklött b irtokukon és a h a tá r t  is meg
vonták. E zu tán  hosszabb ideig nem esik szó a dulói birtokrészekről, 
de hogy ezek ism ét v isszaju to ttak  a K am eniczky-család kezére, 
b izonyítja  egy 1424. évi adat, mely szerint Kam eniczky András 
fiai János, Miklós és György n y u g ta tják  az Egresdy-családot a Dulói 
Roh János dulói birtokrészére vonatkozó oklevelek átadásáról. 
János fia A ndrás a nagybáty ja  Miklós nevében is n y u g ta tja  1436- 
ban az Egresdy-családot a nekik korábban elzálogosított Dúló és 
(D uló)Ü jfalu b irtokok visszaváltásáról. Ezzel a család m inden dulói 
b irto k á t felad ta, m ert arról m int zálogbirtokról többé nem szólnak 
az oklevelek. Gáspár 1479-ben tan ú  a Lednice v ár h a tá ra i ügyében 
ta r to t t  tanúvalla tásnál. Gáspár 1493-ben Trencsén várm egye szolga-
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b írá ja  volt. E nnek a G áspárnak a leányai Borbála, Prileszky Györgyné 
és K atalin , Baracskay B ertalanná 1498-ban nyug ta tják  a ty ju k a t 
a Kam enicsánból járó hitbér és jegyajándék, valamint leánynegyed 
kifizetéséről. 1500-ban pedig Gáspár ny u g ta tja  a Rozson-családot 
a neki Dúló birtokból járó  leánynegyed megfizetéséről. A családból 
Miklós 1519-ben királyi em ber vo lt Bohunic ik tatásánál. Ez a Miklós
1520-ban kamenicsáni b irtokrészét elzálogosította a Podm aniczky - 
családnak. János 1522-ben e ltiltja  K am eniczky Miklóst az ő és László 
néhai lekéri ap á t kamenicsáni b irtokának  elidegenítésétől, a Zápolyai- 
családot pedig a vételtől. A tiltakozásnak azonban nem sok eredménye 
volt, m ert Gáspár fia Miklós ennek ellenére 7 kamenicsáni jobbágy
te lk é t 1523-ban e lad ta  a Zápolyai-családnak. (1353 : Szulyovszky- 
levéltár, 1366 : U. o., 1374 : U. o., 1375 : U. o., 1376 : U. o., 1378 : 
U. o., 1379 : Múz. középkori m ásolatok, 1383 : Szulyovszky-lvt., 
1424 : U. o., 1436 : U. o., 1479 : Podm aniczky-oklvt. I. 134., 1393 : 
Teleki-cs. zab láti Ívta., 1498 : Simonyi-lvt. 231. sz., 1500 : N yitrai 
káp ta lan . P ro t. extraser. I. 2., 1519 : U. o. N. 613., 1520 : U. o. N. 994.,
1522 : Lev. Közi. 1937. 239., 1523 : G aram szentbenedeki kvt. Prot. 
B. f. 35.)

Kapafok-cs. 1. Viszolaji.
Kapolyai-cs. A R á tó t nem zetség tagja. Trencsén megyébe való

színűleg m in t királyi tisztviselők kerültek fel. Miklós fia György 
besztercei várnagy 1392-ben W ocenod János országbíró, azaz Kapo- 
lyai János várnagyának nevezi m agát. János ezenkívül ebben az 
időben b írta  még L ietava v á rá t is. A család lassan Trencsén megye 
egész felső részét b irtokába keríti. Zsigmond király 1392-ben meg
engedi Benedek fia Dezső m esternek, hogy az osztályos atyafiai 
Paksy Olivér fiai L eusták  és Ferenc á lta l H enk nevű csehnek el
zálogosított Lednice v á rá t visszaválthassa, m ajd pedig Dezső még 
ebben az évben zálogba veszi Zsigmond királytól az ism eretlen címen 
részben m ár eddig is b írt Hricsó, L ietava és R ajec k irályi váraka t. 
A zálogbirtokok egy részét örökjogon is megszerzi Dezső, am ikor 
1393-ban L ietava v á ra t ta rtozékaival és a rajeci v ár alól k ivett 
Suja és G yurcsina b irtokokat adom ányba kap ja  Zsigmond királytól. 
A felsorolt uradalm akba ellentm ondás nélkül be is ik ta tták , de a bir
tokok körül ennek ellenére valam i baj lehete tt, m ert az ik ta tá s t 
1395-ben újból megismétlik. Dezső 1397-ben soltészságba adja 
Podhora falu t, m elyet a csehek e lp u sz títo ttak . Trencséni b irtok
lásuknak Dezsővel vége is szakadt és az uradalm ak nem sokára mások 
kezében tűnnek  fel. (1392 : Szulyovszky-lvt., Dl. 7748., 7786., 1393 : 
Dl. 7908., 7848., 1395 : Dl. 8078., 1397 : Turócszentm ártoni nemzeti 
m úzeum .)

Kápy-cs. N yitram egyei eredetű  család, Trencsén vármegye 
te rü le tén  beházasodás révén szerzett b irtokot. Pálnak a felesége 
R ev istyei László leánya A nasztázia vo lt, ak it 1426-ban ősi jogon 
beveze ttek  Leszkóc és L ehotka birtokokba. Ezeknek a leszárm azottja

Fekete Nagy A n ta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 18
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volt Lőrinc, ak i a neje Szeptenci A ndrás leánya K lára u tán  
Leskóc birtokból dotalicium ot ad o tt felesége nővérének, Veroniká
nak. A későbbi ivadékok m ár trencséni családokkal házasodtak össze. 
M enyhért leánya Borbála, Zamaróczy Miklósné 1516-ban ügyvédeket 
vall, m ajd u tán a  e ltiltja  a ty ja  zamaróci birtokrészének elfoglalásától 
Zamaróczy L énárto t. Az ügy azután  békebírák ítélete elé k erü lt és 
az ítéletből kifolyólag L énárt felszólította B orbálát a békebírák által 
m egítélt pénz felvételére, de Borbála m egtagadta a pénz átvételét. 
(1426 : Múz. T. a. IV. 8., 1464 : Zay-lvt. L itt. H. F. 1. N. 1., 1516 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 3. N. 72., 73., 74.)

Karai-cs. László budai prépost Orlócot b írta , m int pénzen v e tt 
b irtokot, 1487-ben azonban itten i részeit testvérei, L oránth  Lőrinc 
és annak fiai György, János és László, továbbá O sztopáni B án Pál 
fia László te rh e it m agára vállalva a budai káp talannak  ad ta . (Dl. 
19,224.)

Kardos- (Domanisi, Szádecsnei, Vaszkai) cs. Nevének v á lto z a ta i : 
Cardas, Cordas, Cordos, Cordoss, Cordoz, K ardos, Kardoss és Kordos. 
K ezdetben soltészságokban szerepelnek és valószínűleg soltészság- 
ból vagy prédiális nemességből em elkedtek az országos nemesség 
soraiba. Miklós fia P é te r 1389-ben á tíra tja  a Mohár fia János részére 
1384-ben kelt, Kislednicére vonatkozó oklevelet. Ugyanez a Péter 
1409-ben a kisbiccsei b íráknak kölcsönad 16 m árkát. 1420-ban 
Domanison szerepel, ahol b irtokjogának b iztosítására á tíra tja  a 
domanisi soltészságra vonatkozó 1376., valam int a többek között 
Szádecsnére is vonatkozó 1339. évi oklevelet. Lukács és György 
1479-ben tan ú k  a Lednice és Brum ov várak  közötti határperben. 
Ugyancsak ez a Lukács 1477-ben királyi em ber a Podm aniczky- 
családbeliek egymás elleni perében, Miklós pedig 1481-ben és 1483- 
ban a drienovei ik tatáshoz k iküldött királyi ember. Jak ab , Lukács és 
Dem eter 1485-ben tan ú k  a plevniki kúria m ia tt folyó perben. György, 
Miklós, Jak ab  és János szomszédok 1492-ben a drienovei ik ta tásn á l. 
Jakus, vagyis Jakab  és testvérei Miklós és György, valam int a dom a
nisi bírák a domanisi bírói jog és a vele kapcsolatos b irtokok  ügyében 
1495-ben egyességet kötnek. B ertalan  és fia Lukács fia Miklós fia 
Gáspár, B erta lan  m ásik fia D etre fiai János és György, valam int 
B ertalan leánya K atalin  fiai 1511-ben kiegyeznek K őporuba b irtok  
ügyében a turóci konvent előtt. György 1518-ban királyi ember. 
M átyás és Miklós 1525-ben tan ú k  a jablonovei. hatalm askodás ügyé
ben ta r to t t  tanúvalla tás alkalm ával, M átyás pedig 1526-ban királyi 
ember volt Szulyó ik tatásánál. (1389 : Dl. 7066., 1409 : Dl. 9613., 
1420 : Dl. 10,917., Szádeczki-Kardos Sándór-lvt. Bp., 1477 : Podm a
niczky-oklvt. I. 132., 1479 : U .'o . I. 134., 1481 : U. o. I. 153., 1483 : 
U. o. I. 170., 1485 : U. o. I. 188., 1491 : U. o. I, 211., 1492 : -U. o. 
I. 221., 222., 1495 : Dl. 20,272., 1518 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 17., 
Dl. 23,004., ’ 1525 : Dl. 24,068., 1526 : Szádeczki-Kardos Sándor 
levéltára. Bp.) Lásd még 1512-ben a Tu/uni/eí-családnál.
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Kardos- (Tusinai) cs. Közelebbi adataink  erre a családra 
nincsenek. Péter a Szlopnai-család familiárisa volt és m in t ilyen, 
1519-ben ellentmondott urai nevében a bohunici iktatásnál. (Nyitrai 
kp t. N. 613.)

K artus- (Besztercei, Pocsarovalehotai) cs. Szintén soltész
eredetű család, mely m in t a besztercei v ár prédiálisa, nemesi rangra 
em elkedett. Nevének v á lto z a ta i: K arthos, K arthus, Karthiws, 
K artus és Kartws. A család első ism ert őse Lőrinc fia Vencel vagy 
László, aki 1491-ben testvére Jerom os nevében is a besztercei várhoz 
tartozó Pocsarovalehota b irtok fejében prédiálisi szolgálatra kötelezi 
m agát a besztercei v ár iránt. E ttő l kezdve Vencel állandóan szerepel 
m in t megyei k iküldött, így 1498-ban a Podm aniczkyak ellen elkö
v e te tt hatalm askodás kivizsgálásában, 1500-ban a Podm aniczkyak 
és az O kruczkyak hatalm askodási pérében és a B udinalehota m ia tt 
folyó perben, 1504-ben a lednicei, kvassai és milochói ik ta tásnál, 
1508-ban a sztrecséni ik tatásnál, 1510-ben a Csernyánszkyak és 
Podm aniczkyak perében, 1520-ban pedig a sztrecséni ik tatásnál, 
Ez a László, testvére Jerom os nevében is, 1520-ban pocsarova
lehotai egész b irtokát eladta vejének Rassovi B rigant Györgynek 
és leányának D orottyának. 1525-ben és 1526-ban szintén m int 
királyi em ber szerepel. (1491 : Podm aniczky-oklvt. I. 211., 1498 : 
U. o. I. 325., 1500 : U. o. I. 359., 365., 1504 : U. o. I. 409., 417., 420., 
1508 : U. o. I. 566., 1510 : U. o. I. 579., 1520 : Esterházy-hitb . lvt. 
Rep. 28. F. A. N. 15., 1524 : Turóci kvt. Prot. ve t. f. 86. 1525 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 21. N. 52., F. 26. N. 19., 1526 : Szádeczki- 
K ardos Sándor Ívta. Bp.)

Kaszai-cs. K asza vár birtokosa 1272-ben Sm aragd comes volt, 
akinek k iterjed t b irtoka érin tkezett Zliechóval. Dénes fia János 
szintén K asza v ár birtokosaként szerepel 1364-ben. (1272: Dl. 794., 795., 
Fejér : CD. X. 3. 259., Köpcsényi lvt. Capsa 1$. F. 16. N. 52., 1364 : 
Dl. 4449., 794., 24,911., 25,086., 4,448., 795., Féjér : CD. IX . 6. 128.

Kaszai-, m ásnéven Leszkóczy-cs. L. az utóbbi név a la tt.
K avka- (Tormási) cs. Előneve u tán  ítélve, ny itra i vagy barsi 

eredetű család. K aw ka Prokop fiai Benedek és László a M ittic 
m elletti Veszka prédiumbeli részeiket 1522-ben eladják a Rozson- 
családnak. (1522 : Lev. Közi. 1937. 237.)

Kazai-, m ásnéven Gyula. L. ezen a néven.
K azalka- (Kisbiccsei) cs. Vencel 1477-ben a Podmaniczky- 

család fam iliárisa volt. Ulászló neje Podm aniczky vagy Precsényi 
László leánya Zsófia volt, aki 1495-ben egyességet k ö tö tt testvérével 
Györgygyel Precsin és Csonkakőmegy birtokokra, valam int a proznai 
soltészságra vonatkozólag. (1477 : Podm aniczky-oklvt. I. 118., 131., 
1495 : U. o. I. 262.)

Kekeliázay-cs. István bolondóci udvarbíró 1521-ben zálogba 
vette  a Maloveczky-család bolondóci, bohuszlávici és csütörtöki 
birtokrészeit. (Lev. Közi. 1937. 235.)

18*
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Kelecsényi-cs. 1. Kalacsinszky néven.
Kelemen- (Pruszkai) cs. János 1480-ban zálogba vette  Klobü* 

sici Fejes Miklóstól annak szucsinafalvi birtokrészét. (Teleki-cs. 
zabláti Ívta.)

Kemecsei-cs. 1. Kameniczky néven.
Kemendy-cs. Leányágon a Nehéz-család leszármazottjai é* 

ezen a címen Nehéz György leánya, Potenciána és Kem endy Lajos fia 
György részese volt a zálogos Lednice várnak  és am ikor azt N ehéi 
György özvegye Zsófia e ladta R áskai Balázsnak, az eladási árból
1504-ben Györgyöt ki is elégítette. (Múz. T. a. V. 21.) L. méig a 
Nehéz-családnál.

Kereky- (Yázsonyi) cs. A családból ©ergely, m in t M agyar 
Balázs leányának harm adik férje ju to t t  az addig felesége és annak 
előbbi férjei á lta l b írt jav ak  b irtokába. 1509-ben nejével-együ tt 
Majosfalva, m ásképpen Vásonfalva és Felsővadicsó egész b irtokokat 
a majosfalvi kúriával együtt szolgálata fejében Bojnicsics H orváth  
Györgynek adom ányozta, m ajd pedig v isszaadják Zsolnának a 
Benigna előző férje, H orváth  Márk által elvett zsolnai soltészságot és 
Krasznó falut. Benigna Gergely oldalán is fo ly ta tta  a régi hatalmas* 
kodásokat és sztrecséni várnagyuk, H orváth  Mihály egész sztrecséni 
helyőrségükkel, azonkívül a sztranyavei, tizsinai jobbágyaikkal 
együtt 1518-ban m egrohanta M ajthényi._János óvári várnagyát 
Sárkány Györgyöt, amikor az a sztrecséni ercfön keresztülm ent 
és megölte. A vizsgálat m egtartása u tán  királyi parancsra megidézték 
G ergelyt és feleségét Gbelány nevű birtokukról. M agyar Benlgn&t 
állandóan segítették pénzzel régi várnagyaik H orváth  György és 
Mihály. A kölcsönvett pénzt Benigna a sztrecséni várra  fo rd íto tta  
és ennek fejében m ár korábban nekik a d ta  Benigna M ojsfalvát, 
1519-ben ezenfelül még M ihálynak adom ányozták Lucska b irtokot 
a  mojsfalvi, felsővadicsói és lucskai kúriákkal és soltészságokkal 
együ tt. Gergely sztrecséni és szucsáni várnagyai a várbeli népekkel, 
továbbá a sztranyavei, csicsmáni, zsolnai, teplicai és gbelányi név- 
szerint felsorolt jobbágyokkal együtt 1519-ben rátörtek  Szent- 
miklósl Pongrác és M ajthényi János V arin nevű városára és o tt  
különböző hatalm askodásokat követtek  el, többek között a’ plébániát 
is szétrom bolták. E zt újabb hatalm askodás követte, m ikor 1520-ban 
a  közben ism ét özveggyé le tt B enignának zsolnai jobbágyai fog
la lták  el a Podm aniczky-család zavodai b irtokát, am it a hivatalos 
vizsgálat is igazolt. Gergely halála u tán  régibb eredetű zálogjog 
alapján a Szentmiklósi Pongrácz-családot be akarták  vezetni 
Sztrecsén várába, de az ik tatáskor Benigna ellentm ondott. A Podm a
niczky-család sem ad ta  fel régi jogát és 1523-ban eltütoAta-Benignát 
a ttó l, hogy a sztrecséni v ára t továbbad ja  a Zápolyai-családnak. 
Azonban m indhiába, m ert Benigna mégis eladta a v á ra t a Zápolyai- 
családnak és 1523-ban a király megbízásából M ajthényi Bertalan 
á t  is ve tte  a v á ra t és abba bevezette a Zápolyai-családot. (1509 :
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Turóci kv t. P ro t. f. 11., E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 182., 
1518: G aram szentbenedeki kv t. F. 59. N. 6., 1519 : Múz. T. a. 
Középkori m ásolatok., Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 12., 
1520: Dl. 23,334., Letopis. XI. 2. 83., Majthényi-lvt.)

Kereskényi-cs. N yitram egyei eredetű család. Zsigmond leánya 
Zsófia, Petlendi Gergelyné az anyja Dem jénd B rigant D orottya 
u tán  1477-ben h itb é rt és jegyajándékot k ap o tt D obra és Szuhapatak 
birtokok u tán  a Simonyi-családtól. (Múz. T. a. VIII. 18.)

Keresztúrl-cs. György 1476-ban R akolup és Kiskocsóc, Gáspár 
pedig 1481-ben K ishoholna ik ta tásánál királyi emberek voltak. 
(1476 : N yitrai kpt. N. 6., 1481 : Múz. T. a. V. 18., N yitrai kp t. 
N. 256.)

Keresztúri-, m ásnéven Pecsenyánszky-cs. L. az utóbbi név a la tt.
Keriijeei-cs. Valószínűleg szintén a Divék-nemzetségből ágazott 

ki. A családnak egyik tag ja  Péter fia Miklós 1341-ben békebíró a 
Zamaróczy-család osztályánál. Miklós fia Miklós 1392-ben ado
m ányba k ap ta  a kaszai várhoz tartozó Nádasd (Podszkál) b irtokot, 
amelybe a ny itra i káp ta lan  ellentm ondás nélkül be is vezette, de 
Miklós fiai György, János és Miklós 1392-ben előbb elzálogosították, 
m ajd örökáron eladták a Leszkóczy-családnak. (1341 : Akadém ia 
kézirattára , 1392 : Terstyánszky-lvt. 1409.)

Kezdek- (Dezséri) cs. A sok ágra szakadt Dezséri-család tagja. 
Jerom os 1516-ban a többi dezséri családokkal együ tt hatalm askodott 
Dánffy András özvegyének podluzsáni birtokán. (Garam szentbene
deki kv t. F. 16. N. 21.)

Kinizsi Pál. Mint ny itra i főispán és várnagy 1472-ben b írta  a 
ny itra i püspökség üresedése idején annak trencséni b irtokait, am ikor 
(Bán)püspöki jobbágyai hatalm askodást is követtek  el Egresden. 
P á lt apósa, M agyar Balázs 1472-ben fiává fogadta és K asza várának  
és tartozékainak  felét ráruházta. Az egyesség értelm ében Kinizsit 
be is ik ta ttá k , azonban M ojtinyen a Podm aniczky-család ellent
m ondott. Pál 1474-ben adom ányba k ap ta  M átyás királytól L ietava 
v árá t és tartozékait. A beiktatásnál azonban az egyes birtokokon 
többen ellentm ondottak, így Kuzmics György Zavadkán és D ivinán, 
N agydivinai P etrác  Péter és testvérei Nagydivinán, H atnai Ráfael 
a kiszucaújhelyi vám  m iatt. Kinizsi azonban úgylátszik kiegyezett 
velük és az ellentm ondást visszavonták, úgyhogy a káp talan  ki is 
á llíto tta  az ellentm ondásnélküli iktatásról szóló oklevelet, mire a 
király P á lt 1476-ban m egerősítette L ietava birtokában. Feleségével, 
Benignával együtt Sztrecsén v á rá t is megszerezte és 1483-ban be is 
vezették  őket annak birtokába ellentm ondás nélkül. Kasza vár felén 
kívül te h á t 1484-ben Kinizsi és felesége kezén voltak még L ietava 
és Sztrecsén várak is ; azópban trencséni birtokai közül Léva, K asza 
és L ietava v áraka t Zsolna várossal együtt elzálogosította 40,000 
forin tért a Zápolyai-családnak. (1472: M otésiczky-lvt., Podm a- 
niczky-oklvt. I. 109., Dl. 17,418., 1473 : Dl. 17,368., 15,773., 1476 :
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Múz. T. a. 1476. X. 5., T e lek i: A H unyadiak kora. X I. 513., N yitra i 
kpt. N. 492., 1476 : Dl. 17,605., T e lek i: A H unyad iak  kora. XI. 516.,
558., 1483 : Dl. 18,846., N yitrai kp t. N. 9., 1484 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 179., 0 . L. Tagányi-hagyaték.)

Kis 1. Imrejly, Leszkócy és I'Jjfalusi néven.
Kisaponyi-cs. A családból 1514-ben P é te r szerepel m in t királyi 

em ber Bobrovnik ik ta tásánál. B irtoka teh á t a vidéken lehetett. 
(N yitrai kp t. 219.) V. ö. : Csuklász-cs.

Kiscsernai 1. Csernyánszky a la tt.
Kisdersky 1. Draskóczy néven.
Kisdomanisi 1, Domanisi a latt.
Kisfalussy-cs. A családból M átyás királyi ember 1514-ben 

Bobrovnik ik ta tásán á l. (N yitrai kp t. N. 219.)
Kisgy5redy-cs. P é te r özvegyét Ilonát 1522-ben bevezették 

H oholna b irtokba, de a Szlopnai-család ellentm ondott. (Dl. 23,650.)
Kishelvényl-cs. 1. Helvényi a la tt.
Kisjeszeni-cs. 1. Jeszenszky a la tt.
Kiskocsóei-cs. Kocsóczi néven.
Kislednicei- vagy Vaszkai-cs. Prédiálisi eredetű család. Szaniszló 

soltész 1498-ban a Podm aniczky-családdal, m in t a besztercei vár 
urával szemben a K isdom anisnál eredő és hasonló nevű folyóba 
szakadó pa tak  p a rtja  m entén őri szolgálatra kötelezi m agát, m ajd 
pedig még ebben az évben soltészságára felvesz a Podm aniczky - 
családtól 10 forintot. Szaniszló, gyerm ekei: János, Ádám és Borbála 
nevében is vaszkai soltészságát 1509-ben eladja Polány János besz
tercei várkap itánynak  és gyermekeinek, de valószínűleg ugyanerről 
a  soltészságról vari szó a következő évben is, am ikor Szaniszló és 
gyerm ekei: János, Ádám , István , Borbála és K ata lin  zálogba veszik 
Polen János kislednicei, m ásnéven vaszkai birtokrészét. Nagy- 
lednicei soltészságukat pedig ugyanekkor, 1510-ben eladják nagy- 
dom anisi Vilckó Jánosnak  és testvéreinek, de úgylátszik, nem az 
egészet, m ert 10 év m úlva, 1520-ban Szaniszló gyerm ekei: János, 
Miklós, B orbála és K ata lin  nagylednicei soltészságukat újból eladják 
domanisi Vilckó János nem telen embernek. (1498 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 313., 326., 1509 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 3., 1510 : 
U. o. f. 14., 1520 : U. o. f. 8.)

Kisporubai-cs. 1. Klucsovei néven.
KiíSzlavnicai-cs. 1. Szlavnicai-cs. a la tt.
Kissztanki-cs. 1. Sztanköczi a la tt.
Kisszvederniki-cs. 1. Szvederniki néven.
Kistapolcsányi-cs. Barsmegyei család. Gergely fia Kelemen fiai 

Gergely, M átyás és Benedek 1472-ben eltiltják  M átyás k irály t Missen 
eladom ányozásától, Bajmóci Noffry Ferencet és H orváth  Jánost a 
felkéréstől, de hogy milyen címen b írtak  Missenen, vagy ta r to tta k  
jogot ahhoz, nem tud juk . János 1520-ban kiegyezik Szlopnai Mik
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lóssal bizonyos hatalm askodás ügyében. (1472 ■ Dl. 17,321., 1520 : 
Múz. T. a. VI. 17.)

Klivényi 1. Helvényi.
Klobusiczky- (Klobucsai) cs. A legrégibb trencséni családok 

közé tartozik . A család első tag jai Mikud és Mika 1262-ben m ár 
tan ú k én t szerepelnek a Horóc m ia tt folyó perben. A család gyorsan 
elszaporodott, 1367-ben Péter fia Moczk, Farkas fiai B ertalan és 
István , Pál fia Kósa, Mihály fia Jakab , András fia B ertalan és Tam ás 
fia Miklós nevű tag jai ismeretesek, kik Zam árd, Drietom a és Szvitana 
birtokokból osztályt követelnek a Zamaróczy-családtól, de am ikor 
perre kerü lt a sor, a nádor e lu tasíto tta  őket keresetükkel. Tam ás fia 
Péter 1366-ban királyi ember, Miklós fiai Jakab  és Fülöp 1368-ban 
hasonlóképpen. Főleg a Dúló m ia tt folyó határperben  szerepelnek 
sokat a család tagjai, m int királyi emberek. így  Moczk és Miklós fia 
Fülöp 1368-ban, 1372-ben és 1375-ben. Moczk fia Miklós és Gál 
pedig 1379-ben. A családnak egy Gál nevű tag ja  1408-ban a kocsóci 
ik tatáshoz k iküldött királyi ember volt. Klobucsai B arnabás meg
ölte Lucskai Lőrinccel együtt Podm aniczky A ntalt, de Zsigmond 
király  a fej- és jószágvesztésre íté lt bűnösöknek kegyelm et ad o tt 
1428-ban, B arnabás azonban a kegyelem u tán  is tovább hatalm as
kodo tt A ntal rokonsága ellen, mire A ntal rokonsága 1429-ben a 
hatalm askodás elintézéséig királyi parancsra nem vette  fel a meg
íté lt vérd íjat. A családnak egy m ásik tag ja , László fia Miklós a Pod- 
m aniczky-családdal együtt 1440-ben adom ányba k ap ta  Lucska, 
V rchtepla és Csernakokostelec b irtokokat, melyekbe ellentm ondás 
nélkül be is vezették őket, m ajd pedig 1451-ben H unyadi János 
korm ányzótól új adom ányt is kap tak  a fenti b irtokra. 1466-ban 
Miklós fia János adom ányba kap ta  a királytól a Szucsinafalva b ir
tokban  rejlő királyi jogot. A beiktatással azonban ekkor valam i baj 
lehete tt, m ert János 1470-ben királyi ik tatóparancsot eszközölt ki, 
hogy m agát bevezethesse a b irtokban rejlő k irályi jogba. Tekintve 
az adom ány és az ik tatóparancs közti nagy időbeli távolságot, fel 
kell tennünk, hogy az első ik tatásnál ellentmondás tö rténhe te tt. 
Miklós 1469-ben királyi em ber volt a hricsói ik ta tásnál, 1471-ben 
pedig a brezolupi és oroszlánkői ik tatásnál. A fenti János b irtok
ügye az 1470-ben kiadott iktatóparanccsal sem nyert végleges el
intézést, m ert 1471-ben M átyás királytól újból adom ányt k apo tt 
Szucsinafalva b irtokra. János 1478-ban panasszal fordult a királyhoz, 
hogy Klobusiczky Marsalkó neje K atalin  elfoglalta az ő klobusici 
kúriá já t és Magyar Balázsnak ad ta . Az ügyben felsőbb parancsra 
v izsgálato t is ta r to tta k  és a panaszt igaznak ta lá lták . Szucsinafalva 
b irtokába is b e ju to ttak  sok huzavona u tán , de Miklós itten i b irtok 
részeit 1480-ban elzálogosította 400 forin tért Szlopnai M enyhértnek. 
Benedek fia Benedek 1484-ben egy illevkai jobbágytelket és Klo- 
busicon 4 hold földet zálogosított el Magyar Balázsnak. A család
nak több helyen voltak birtokrészei, így Klobusicon kívül Dvorecen,



280 FELV ID ÉK

Illevkán és Felső zaszkaljen is, de ezeket Benedek fia István  és 
neje Anna önm aguk szám ára akarták  megszerezni és arra  . új ado
m ányt kértek, a felkérés ellen azonban Benedeknek Miklós leánya 
Annától szü lete tt többi gyermekei, Péter és László 1484-ben ti l ta 
kozást je len te ttek  be a Podm aniczky-családdal együtt. A család 
rokonságba ju to tt  a  'ha ta lm as Szlopnai-családdal is, am ennyiben 
István  özvegyét Szlopnai A ndrás v e tte  nőül, aki István  leányait 
K a taü n t és D oro tty á t 1487-ben kielégítette anyjuk h itbérét és jegy
ajándékát illetőleg. A család nagy szaporasága következtében folyton 
aprózódott birtoka, így János fia L énárt 1505-ben m ár két jobbágy
te lket zálogosít el a M ednyánszky-családnak. A sok ágra szakadt 
Klobusiczky-családból a következő családok váltak  k i : Cservenec 
vagy Veres, Fejes, Fodor, Korh'án, Máriás, Moczk, Moczk Blanka. 
L. m indegyiket sa já t nevén. (1262 : H éderváry-oklvt. I. 3., 1366 : 
Fejér : CD. IX ..7. 5., 39., 1367 : Dl. 25,136., 1368 : Szulyovszky-lvt. 
1372 : U. o. 1375 : U. o„ 1379 : U. o„ 1408 : Dl. 9417., 1428 : Podm a
niczky-oklvt. I. 16., 18., 20., 1429 : U. o. I. 20., 21., 1440 : U. o.
23., 26., 1451 : U. o. I. 29., 1469 : U. o. I. 84., 1470 : N yitrai kp t. 
N. 926., 1471 : Podm aniczky-oklvt. I. 99., Dl. 17,130., 17,240.,
1478 : Garam szentbenedeki kvt. F. 53., N. 39., 1480 : Dl. 18,428., 
Teleki-család zabláti Ívta., 1484 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 11. 
1487 : Múz. T. a. III. 12., 1505 : U. o. I. 27.)

Klucsovei-cs. Em lítik  Porubai vagy Kisporubai néven is. B ir
tok a it 1393-ban valló tanúk  szerint IV. Béla királytól kap ta . Ebben 
az időben László fiai János és B álint, továbbá Miklós fia Mihály 
b írták  K lucsovét, am elynek h a tá ra it is m egjáratták . Az utódok 
közül 1401-ben csak B álin to t em lítik a klucsovei birtokosok között. 
Mihály 1435-ben szomszéd volt Liborcsa ik ta tásánál. A családról 
jóidéig nincsenek adataink , csak 1486-ban em lítik újból M ártont, 
aki ebben az évben tanúkén t szerepelt a D obra m ia tt folyó perben. 
M árton, ak it Porubai vagy KfSporubai néven is neveznek, nejével 
V eronikával együ tt, aki Zamaróczy Miklós özvegye volt, eltiltja  
Porubai M ihályt Klucsove egész és Bolesó félbirtok elidegení
tésétől, Szlopnai M enyhértet és fiait pedig a vételtől. Az em lített 
birtokrészeket a Korom pai Nehéz-család is meg ak arta  szerezni 
1487-ben, de M árton a beik tatásnál ellentm ondott. M árton 1488-ban 
klucsói birtokrészéhez ú jak a t is szerzett és a meglevőkre megszerezte 
a királyi jogot, de am ikor zálog, illetve adom ány címén be akarták  
vezetni, Mihály özvegye Zsuzsánna ellentm ondott. Klucsóhoz jogot 
ta r to tt  a Leszkóczy-család is és 1493-ban teljes jogon be ak arta  
m agát vezettetn i, de M árton azt ellentm ondással m egakadályozta.
1506-ban bolesói részbirtokos volt Miklós, ki o tt öt jobbágytelket 
elzálogosított Podragyiáni Rozson Tam ásnak. (1393 : Múz. T. a. 1796., 
1401 : U. o., 1435 : Dl. 12,688., 1484 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 15.,
1486 : Simonyi-lvt. 226. sz., 1487 : N yitrai kpt. L itt. K. N. 99., 1488 : 
U. o. N. 458., 1490 : U. o. N. 377., 1506 : Szepesi kpt. Prot. I. f. 47.)
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Kneez-cs. T am ást, aki „m agister ro tarum  peditum  regis“ vo lt,
1483-ban bevezették teljes jogon Zavodje b irtokába, Zsolna m ellett, 
ahol M átyás király 1485-ben különféle szabadságokkal ru h áz ta  fel. 
(1483 : 0. L. Emst-gyüjt., 1485 :U . o.)

Kocsóci-cs. Nevezik olykor Kiskocsócin&\í is. A család őse 
C suntár fia János volt, aki K ároly királytól 1321-ben k ap ta  ado
m ányba K is- és Nagykocsóc birtokokat. B álin t fia László, ak it több 
ször Bélainak is neveznek, 1398-ban megosztozik Béla, K isravazd és- 
Rakolup birtokokon a Bélai-családdal, de még ezután is háborgatják  
a Bélaiak birtokrészeiben, úgyhogy 1398-ban e ltilto tta  Bélái Ján o st 
Béla, K isravazd, Kocsóc és R akolup birtokrészeinek a használatától. 
A nyugodt b irtok lást azonban még ez sem biztosíto tta , úgyhogy 
László fiai Gergely és János 1414-ben ismét kénytelenek voltak 
eltiltani K ohányi Zavisa fiá t Fülöpöt Kocsóc, ennek leányát, az 6 
any jukat, A nnát és testvérüke t B orbálát Kocsóc, Béla és R akolup 
birtokrészek elfoglalásától. László közben m eghalt, felesége pedig 
ism ét férjhez m ent Üjfalusi Lökös fia Pálhoz, mire László fiai 
1414-ben kielégítették any jukat hitbére és jegyajándéka felől 
Kocsóc, Béla és R akolup birtokokból. B irtokjogának biztosítása 
végett László fia Gergely 1419-ben Kiskocsóc nevű b irtokát m eghatá- 
ro lta tta . De újabb veszély fenyegette, m ert bolondóci Zuznich Miklós 
az ő kocsóci és rakolupi birtokrészeit el akarta  idegeníteni Kálnici 
Mátyásovics A ndrásnak, am i ellen Gergely 1422-ben tiltakozást 
je len te tt be. B irtokait sikerült is megvédeni, sőt Zsigmond k irá ly  
László fiainak ad ta  1435-ben a R akolup, Kocsóc, R avazd és Béla 
birtokokban rejlő királyi jogot is, amelybe még ebben az évben 
ellentm ondás nélkül be is vezették  Gergelyt és Jánost. Gergely 
azonban egy hatalm askodás során megölté Hodászi Ján o st és 
Nozdroki T am ást, am iért b irto k a it is elvesztette, de azután  Zsig
m ond király 1436-ban m egbocsátott neki. 1476-ban Kiskocsócot 
Lukács b írta , aki Gergely fia volt. Ez a Lukács nővérének R akolupi 
István tó l szü letett fiait pénzbeli segítségük fejében 1481-ben 
hálából örököseivé fogadta és R akolup és Kishoholna birtokok felét 
átengedte nekik. 1493-ban a Pál özvegye, Nozdrókoci K a ta  u tán  
Kocsóc, Rakolup és Béla birtokokból kielégíti annak testvéreit. Többi 
b irtokai is kicsúsznak lassan a család kezéből és 1499-ben Lukács 
bélai és kishoholnai részeit e ladta a Velcsiczky-családnák. Lukácsnak, 
ak it olykor szintén Bélainak is neveznek, 1499-ben bélai birtokrésze 
eladása u tán  még mindig m arad t Bélán része, m ert am ikor a Zab- 
láthy-családot adom ány címén be ak arták  vezetni bizonyos bélai 
birtokrészekbe, annak az ik ta tásná l ellentm ondott. Lukács fiúutód 
nélkül h a lt el és m inthogy rokonai nem voltak, leányait K a ta lin t, 
D oro ttyá t, Ilonát ’ és M ártát Ulászló király 1501-ben fiúsíto tta  
Kocsóc és R akolup félbirtokokban és új adom ány címén még ez év 
folyam án ellentm ondás nélkül be is vezették őket az em líte tt b ir
tokokba. Lukács a leányainak adom ányozott birtokokon kívül még
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JKissribazovics nevű prédium ot is b írta , m elyet halála u tán  a Vel- 
jcsiczky-család k ap o tt adom ányba. (1321 : R akovszky-kvtár, 1396 : 
N yáry -lv t., 1398 : R akovszky-kvtár, 1404: U. o., 1405: U. o., 
1419 : U. o„ 1422 : U. o., 1434 : Múz. T. a. X I. 5., 1435 : U. o. IV. 25., 
4436 : R akovszky-kvtár, 1476 : N y itra i kp t. N. 6., 1481 : Múz. 
T . a. III. 30., 1493 : Dl. 37,260., 1499 : Múz. T. a. 1500. III. 20., 
N yitra i k p t. N. 938., 1501 : Akadém ia k éz ira ttá ra , Múz. T. a. IX . 29., 
1 5 0 2 : R udnay-lv t.)

Kóhách-cs. M átyás és Borbála az anyjuk, Kotessói László 
leánya A nna u tán  Kotessó birtokból 1523-ban m egkapják a leány
negyedet Kotessói Miklóstól és Jánostól. (Turóci kv t. Prot. vet. f. 78.)

Kohányi- vagy Kohanóczky- (K ohányi) cs. Neve véglegesen ki
fejlődött alakban csak a középkor végén fordul elő Kohanowsky 
<1499), K w khanoczky (1513) és Kohanowczky (1520) változatokban. 
Myko fiai Miklós és Paska, ezen Miklós fiai László és János, továbbá 
Miklós fia M áté 1394 ben az Ozori-családdal megosztoznak K ohány 
és Ozor birtokokon. A család m ásik ága, Zavisa fia Fülöp igényt ta r 
to t t  Kocsóc b irtokra  is, m elyet 1404-ben el is foglalt, de a Kocsóci- 
család tiltakozo tt ellene. Miklós fia Máté 1412-ben leánynegyedi pert 
fo ly ta to tt Nezétei vagy Bossáci A ntal ellen, aki K ohány és Ozor 
b irtokokból term észetben kérte felesége részét, m ire Paska és Máté 
1414-ben ki is elégítették. Majd Miklós fia Mankó leányai Orsolya és 
B orbála követeltek leánynegyedet Ozor és K ohány birtokokból, mire 
László fiai M átyás és Miklós ki is elégítették őket 1438-ban. M átyás 
és fia László b írják  1492-ben m ásokkal együtt K ohány és Felsőozor 
b irtokot. László 1499-ben királyi em ber a nemeslieszkóci ik tatásnál. 
B irtokát is gyarap ítja  a család, am ikor László 1511-ben megveszi a 
Tesky, Velkovek és Felsőleszkóci előnevű Gricsek, Velkovic és velük 
rokon többi családoktól azoknak drietom ai kúriahelyét. Ez a 
László 1513-ban királyi em berként szerepel a klobusici ik ta tásnál, 
Miklós pedig 1520-ban szomszéd volt a szedlicsnai ik tatásnál. László
nak  a fiai Miklós és Mihály 1521-ben megveszik a Lipolc-családtól a 
treb in i b irtokrészt, de u tán a  Miklós zálogba ad ják  az t Zsám bokréti 
Jánosnak . (1394 : R udnay-lv t., 1404 : R akovszky-kvtár, 1412 : 
Akadém ia kézira ttára , 1414 : U. o., 1438 : U. o., 1492 : Dl. 19,884.,
1499 : Múz. T. a. I. 20., 1511 : U. o. II. 26., 1513 : Dl. 22,371., 1520 :
O. L. K isebb letétek. 52. cím. 101. sz., 1521 : Lev. Közi, 1937. 236.)

Koján- (Pominóci) cs. K hoyan Márk leánya, Orsolya 1515-ben 
egy pominóci kú riá t elad a Bohunici H alupa-családnak. (Dl. 22,045.)

Kolacsánszky cs. Régebbi nevén többnyire latinosan fordul elő 
Kelecsényi alakban. Miklós 1368-ban királyi em ber a dulói ik ta tá s
nál, Tam ás pedig 1437-ben megyei k iküldött, Donch pedig 1478-ban 
király i em ber a K lobusiczkyak perében, 1475-ben, am ikor neve a 
tó t  Colachansky alakban fordul elő, Oroszlánkő beik tatásakor m int 
szomszéd szerepel. Donch utódai később családnévként felvették 
Doncs nevét és ezen szerepelnek. (L. o tt.) Mihály 1485-ben királyi
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em ber a báni hatalm askodás kivizsgálásánál. (1368 : Szulyovszky- 
levéltár, 1437 : Dl. 12,620., 1475 : N yitrai kpt. N. 378., 1478 : Garam 
szentbenedeki kvt. F. 53. N. 39., 1485: Podmaniczky-oklvt. I. 183.)

Kolár- (Ugródi) cs. L. a Dobozi Dánf fy-család a la tt.
Kolárovszky-cs. A Kolarowsky-család 1484-ben a  Tettauerek 

fam iliárisa volt. László, akinek neve csak latinos alakban m arad t 
fenn, 1525-ben tanú  a jablonovei hatalm askodás ügyében elkövetett 
vizsgálatnál. (1484: Podm aniczky-oklvt. I. 177., 1525: Dl. 24,068.)

Kolonyai-cs. Tam ás Podm aniczky Mihály besztercei várnagya 
volt és 1525-ben bizonyos feltételek m ellett egy báni házat k apo tt 
Podm aniczkytól. (Zay-lvt. L itt. L. F. 2. N. 1.)

Kolonyi-cs. Pető fia László leánya K lára Viszolaji János özvegye 
volt és m in t ilyen 1396-ban hitbére és jegyajándéka felől kielégítést 
k ap o tt Viszolaj és Szverepec birtokokból a Viszolaji-családtól. 
(Ocskay-lvt.)

Komorovszky- (K om orói) cs. János és Lőrinc, Szentmiklósi 
Pongrácz István leánya Zsófia fiai 1518-ban nyug ta tják  anyjuk 
nővérét, M argitot és P ongrácot az Ővár várból k iado tt h itbér és jegy
a jándék, valam int leánynegyed felől. (Turóci kv t. Prot. vet. f. 37.)

Kont-cs. A család őse, K em ény fia Lőrinc volt nádor 1274-ben 
visszakapja a korábban  tőle e lvett és a pannonhalm i apátságnak 
a d o tt V ágújhelyt, m elyet ettől kezdve N yitra  megyéhez szám ítottak. 
F ia Miklós nádor 1352-ben trencséni várnagyának bizonyos ügyben 
parancso t ad, teh á t valam ilyen címen, valószínűleg tisztség címén 
b írta  Trencsén várá t. 1365-ben b írja  Ü jhelyt is, mely ekkor Újfalu 
néven tűn ik  fel. (1274 : Dl. 854., W enze l: ÁUO. X II. 98., 1352 : 
Teleki-cs zabláti ív ta., 1365: Dl. 854.)

Kopfics- (Nozderkóci) cs. K opaach Im re és László 1494-ben 
királyi emberek vo ltak  a biróci ik tatásnál. B irtoka ism eretlen, de az 
em líte tt ad a t szerint valószínűleg a névadó Nozderkócon volt. (N yitrai 
káptalan . V. 2.)

Kopacsovszky- vagy Kopcliessek- (Szedlicsnai) cs. János 1520-ban 
szomszéd egy szedlicsnai ik tatásnál. Valószínűleg azonos ezzel az 
a  János, aki ebben az évben ellentm ondással élt, am ikor a Szedlicsnai- 
és Dubniczky-családok új adom ány címén be ak a rták  m agukat 
vezette tn i két szedlicsnai kúriába. (O. L. Kisebb letétek. 52. cím, 
101. sz., N y itra i kpt. L itt. Dd. N. 1.)

Koralovci-cs. Miklós 1469-ben szomszéd Hricsó ik tatásánál. 
(Podm aniczky-oklvt. I. 83.)

Korhán- (Klobusici) cs. A Klobusiczky-család egyik ága. Bene
dek fia László 1510-ben hata lm askodo tt a Podm aniczky-család alsó- 
klobusici birtokáfi. László fia János mag nélltül h a lt el és b irtokait 
Felsőklobusicon, Ilevkán és Dvorecen a Zápolyai-család kap ta , de 
az ik ta tás alkalm ával 1513-ban özvegye M argit és leánya D orottya 
ellentm ondottak. László, m ajd fia János m agtalan halála u tán  fel- 
sőklobusici, dvoreci, vertizséri és zaspkalei b irtokaiért pert fo ly ta
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to t t  a Podm aniczky-család és végítélettel meg is nyerte, de a k irály
1513-ban p erú jítást engedett a Zápolyaiak javára . —  A László á lta l
1510 előtt e lkövetett hatalm askodás m ia tt a Podm aniczky-család 
még a  K orhánok jogutódai, a Zápolyaiak ellen is fo ly ta tták  a pe
reskedést, melyben a király 1516-ban perú jítást engedett a Pod- 
m aniczkyaknak. A hosszú pereskedés sem vezetett eredményre és 
h iába tilto tta  el 1516-ban a Podm aniczky-család a k irá ly t K orhán 
László és fia János Klobusic, Dvorec, Zaszkale és Vertizsér rész
b irtokai eladom ányozásától, László özvegyét és leányát D oro ttyá t az  
elidegenítéstől, Zamaróczy L énárto t pedig a hozzájárulásától, a Zá- 
polyai-család birtokban m aradt. (1510 : Podm aniczky-oklvt. I. 594.* 
1513 : Dl. 22,371., 22,022., 1516 : Dl. 22,730., 22,803.)

Korláth- (Pruszi és Vezekényi) cs. Barsmegyei eredetű család. 
Trencséni birtoka, ahonnan előnevét is ve tte , Prusz volt. A családnak 
csak György nevű tag ja  szerepel, aki 1466-ban a prosznai ik ta tá sn á l 
szerepelt királyi em berként. 1467-ben a Podm aniczky-család ügyvéde 
volt. 1470-ben a pruszi, 1471-ben a brezolupi ik tatásnál szerepel 
királyi em berként. 1496-ban még m indig élt, am ikor az Ugróc várhoz 
tartozó Feketeerdő ik ta tásánál vo lt királyi ember. (1466 : Podm a
niczky-oklvt. I. 61., 1467 : U. o. I. 79., 1470 : U. o. I. 93., 1471 : U. o. 
I. 99., 1496 : I. 270— 271.)

Korlátkői-cs. Oszvald kom árom i főispán, T a ta  és K om árom  
várak  várnagya fiaival Péterrel, Oszvalddal, Jánossal, A ntallal és 
Zsigmonddal együtt adom ányba kap ta  a m agtalanul elhalt H atnai 
György b irtokait, m inthogy azonban azok egy részére a Podm aniczky- 
család is igényt ta r to tt , 1510-ben kiegyeztek oly m ódon, hogy a Pod- 
m aniczky-családnál zálogban lévő b irtokokat ki fogják váltan i, vagy 
pedig á t fogják engedni. U gyanekkor adom ányba kap ták  B udetin  
várkastély t is, de b irtokba sohasem vehették. A következő évben 
Oszvald és fiai lem ondanak a Podm aniczky-család ja v á ra  a H atna i- 
jogon b írt Prozna, M arikovalehota, K lesztina b irtokokban és K a t-  
lina prédium ban b írt m indennem ű jogukról. (1510 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 603., 1511 : Dl. 22,212.)

Koromszegi cs. Lukács fia M árton fiai Miklós és Péter 1336-ban 
Klobusicon bírtak . (F e jé r : CD. IX . 7.255.539., Muz. T. a.)

Korvin János. 1482-ben adom ányba kap ta  M átyás k irálytól az 
addig Trenka Jánosnál zálogban lévő Sztrecsén vá ra t, de sem a be
vezetésre, sem pedig a b irtoklásra nincsenek adataink. (Dl. 37,658.)

Kosa- (H orkai) cs. M int előnevük m uta tja , H orkán b írtak , ahol
1519-ben ellentm ondottak, am ikor Ákosházi Sárkány A m brust be 
akarták  vezetni adom ány címén az o ttan i királyi jog birtokába.. 
(N yitrai kpt. N. 964.)

Kossuth-cs. 1. fía/coittz/cy-családnál.
Kostovicz-cs. Kostowycz Lukács vlach eredetű facskói bíró 

1508-ban fia Vilmos nevében is eladja a vétel jogán b írt facskói bíró
ságot Minkovics Ivánnak vagy Jánosnak. (Turóci kv t. Prot. vet. f. 1.)
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Kotessói-cs. Trencsén megye ősi családai közé tarto z ik . Lack 
1336-ban királyi em berként szerepelt a szulyói ik ta tásnál, 1341-ben 
pedig a zam aróci határjárásnál. Ezzel a Lászlóval valószínűleg azo
nos az a Tam ás fia László, aki 1351-ben fiaival Miklóssal, Andrással, 
P éterrel és Jánossal együtt a vejének, Szőke Péternek ad o tt egy meg 
nem  nevezett birtokon lévő, de valószínűleg Kotessón fekvő Prolith  
nevű k ú riá t Tepla falu felől. Domokos és László 1351-ben királyi 
■emberek a facskói ik tatásnál. A család másik ágából Stojsza fia Mock 
kotessói részbirtokát 1355-ben a Szent Lucia-egyház patronátusi 
jogával együtt a ny itra i egyháznak adta. Domokos ellen a Simonyi- 
család pert fo ly ta to tt, de 1395-ben a Sim onyiakat meg nem jelenés 
m ia tt elm arasztalták. A per, melynek tárgya ism eretlen, folyt még
1408-ban és 1409-ben is, am ikor viszont Domokost m arasztalják  el 
meg nem jelenés m iatt. NA Prileszky-család 1476-ban panasszal for
d u lt  az országbíróhoz, hogy Kotessói Tam ás leánya D orottya, aki
nek a férje jobbágy volt, 1466 körül hatalm asul elfoglalta az ő rima- 
nóci és oblazói birtokrészeiket, am it a várm egye által ta r to t t  vizs
gálat is igazolt. Gáspár, ak it N agynak is neveznek, továbbá János 
kotessói birtokosok 1482-ben hatalm askodtak  a Podm aniczky-család 
kotessói zálogos birtokán és az o ttan i malom vizét elvezették, ami 
hosszas perlekedésre vezetett. Ű jabb birtokokat is igyekeztek sze
rezni, de az nem  já r t  eredménnyel, m ert amikor Gáspár fiai Miklós, 
János, M árton, továbbá testvére  János 1505-ben felkérték a Stu- 
piczky-család Krivács és Rosbec egész és Kotessó részbirtokát, azok 
tiltakozást jelentettek  be m iatta . Miklós és M árton 1523-ban kielé
g íte tték  a László leánya A nna u tán  járó  h itbér és jegyajándék felől 
annak  különböző házasságaiból származó gyerm ekeit a K udelka-, 
Kohács- és Farkas-családbelieket. (1336 : Szulyovszky-lvt., 1341 : 
A kadém ia kézirattára , 1351 : Anjoukori-okm t. V. 493., Múz. T. a.
V. 17., Podm aniczky-oklvt. I. 4., 1355 : Dl. 4533., A njoukori-okm t.
VI. 354., 1395 : Sim onyi-lvt. 61. sz., 1408 : U. o. 74. sz., 1409 : U. o. 
79. sz., 1476 : Dl. 17,782., 1482 : Podm aniczky-oklvt. I. 161. 1505 : 
E sterházy-hitb . lvt. Rep. 27. F. L. N. 330. et C., 1523 : Turóci 
konvent. P ro t. vet. f. 78.)

Kovács-cs. Faber Lőrinc és János 1525-ben a Podm aniczky- 
család lednicei b irtokán  lak tak  és valószínűleg o tt b írtak  prédiálisi 
joggal. (Dl. 24,068.)

Kovsó-cs. Jobbágycsalád, valószínűleg nemesi eredetű anyai 
ágon b írtak  H orkán, ahol 1518-ban Kowso György, János és Miklós 
elfoglalták Sztetina László horkai részeit, ami ellen László tiltakozás
sal élt. Az im ént felsoroltakon kívül még Gáspár H orkán lakó nem 
telen t eltiltja  László fia Imre H orka elidegenítésétől 1519-ben. (1518 : 
Turóci kv t. P rot. vet. f. 57., 1519 : Ü. o. f. 47.)

Koza- (Praznóci) cs. Pál 1431-ben zálogbirtokos Tepla és Kos- 
telec birtokon, leánya Borbála fia Benedek pap  és m ásik leánya 
Katalin praznóci soltészságukat 1464-ben elzálogosítják Hlubokei
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Péter fia M ihálynak. (1431 : Dl. 12,388., 1469 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 81.)

Kozicz- (Praznóci) cs. Valószínűleg azonos az előbb em líte tt 
Koza-családdal. Kozych György és gyermekei Miklós, Borbála, 
D oro ttya, Zsuzsánna és K atalin  a Podm aniczky-család praznóci 
b irtokának soltészságát 1519-ben eladják a Leszkócon lakó M átyás
fiainak Jánosnak, Györgynek, Miklósnak, Lászlónak és A ndrásnak. 
(Turóci kv t. P ro t. vet. f. 45.)

Köveskői-cs. Keweskewi Mihály 1500-ban királyi em ber volt 
Prusz ik ta tásánál. B irtoka ism eretlen, valószínűleg Prusz környékén 
feküdt. (Podm aniczky oklvt. I. 342.)

Kövessy- (Szerdahelyi) cs. Ján o st 1515-ben e ltiltja  K rivácsi 
Stupiczky László Krivács és Rozbec egész-, továbbá  Kotessó rész
birtokok felkérésétől. (Esterházy-hitb . lvt. Rep. 27. F. L. N. 330 e t C.)

Krasznai-cs. Miklós fia János 1417-ben megszerezte K raszna 
b irtokot és abba ellentm ondás nélkül be is veze tte tte  m agát, m ajd  
még ebben az évben a b irtok h a tá ra it is m egjáratta . (Esterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. G. N. 170., 172 e t NB. 167., Rep. 94. F. 1. N. 1 ., 
Fejér : CD. X. 5. 846., X. 8. 589., Dl. 24,817.)

Krasznahorkai-cs. A család őse Scharffe Tam ás volt, aki 1439-ben 
zálogba vette  a Lietavához tartozó K rasznahorka falut. 1440-ben, 
am ikor á tíra tja  a záloglevelet, m ár K rasznahorkainak nevezik. 
A b irtoko t valószínűleg örökjogon is megszerezte, m ert e ttő l kezdve 
állandóan szerepel a család. Tóbiás 1476-ban tan ú  a kotessói h a ta l
maskodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. 1479-ben Tamás Trencsén 
vármegye szolgabírája volt. 1481-ben királyi em ber volt a drienovei 
ik tatásnál. Tam ás 1483-ban szintén a drienovei ik ta tásnál vo lt 
királyi ember, m ajd pedig 1495-ben tan ú k én t szerepel a Podm a
niczky- és A rdóháti-család közti perben. M átyás 1511-ben királyi 
em berként tűn ik  fel Óvár ik tatásánál. (1439 : Múz. T. a. 1453. VI. 25., 
1440: U. o., 1476: Dl. 17,782., 1479: Podm aniczky-oklvt. I. 134.,
1481 : U. o. I. 153., 1483 : U. o. I. 170., 1485 : U. o. I. 188., 1511 : 
Balassa-lvt.)

Krieker-cs. Péter 1389-ben m egkapta Stibortól és testvérétől 
A ndrástól a bolondóci bíróságot egy szabad telekkel együtt. (Múz. 
középkori m ásolatok, Fejér : CD. X. 3. 96.)

Kriváesi-cs. 1. Stupiczky  néven.
Krussói-cs. F rank  1460-ban királyi em ber volt a szucsinafalvi 

ik tatásnál. (N yitrai kpt. N. 926.)
Kudelka-cs. M átyás a fiával Andrással eg yü tt 1523-ban nyug

ta tja  a K otessói-családot az anyja Kotessói László leánya Anna u tán  
Kotessó birtokból járó leánynegyed megfizetése felől. (Turóci kv t. 
Prot. vet. f. 78.)

Kuu- (Draskóci, Felsődraskóci) cs. A korán elszaporodott 
Draskóczy-család egyik ága. Tam ás 1392-ben királyi em ber volt
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Egyházasnádasd ik tatásánál. Tam ás és fia Gál, 1407-ben az orosz
lánkői várnaggyal együ tt résztvesznek Dulóújfalu felprédálááában. 
Bereck 1484-ben Svehla János özvegyének az ügyvédje volt. Ügy
látszik m agtalanul h a lt el, m ert b irtokai, Alsó- és Felsődraskóc bir
tokrészek a Laszkár-család kezére kerültek, amely Bereck b irtokai
ból 1514-ben a leánynegyedet, továbbá a h itb é rt és jegyajándékot 
illetőleg kielégíti a Csalticzky-, Borcsányi-, Rubál-, Miczi- és Viszo- 
csányi-családokat. (1392 : Terstyánszky-lvt. 1409., 1407 : Múz. T. a.
X II. 25., 1484 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 9., 1514 : G aram szent
benedeki kv l. F. 27. N. 41.

Kuzmics- (Zavadkai) cs. Kwzmycz, Kuzmicz György ellentm on
do tt Zavadkán és D ivinán, am ikor Kinizsi P á lt-b e ik ta tták  1474-ben 
L ietava vár és tartozékai b irtokába, az ellentm ondást azonban rövid 
idő m úlva visszavonhatta, m ert az iktatóparancs há tlap já ra  tö rtén t 
ellentm ondás ellenére is k iad ta  a ny itra i káp talan  1476-ban az ellent
m ondás nélkül tö rtén t ik tatásró l szóló oklevelet. György 1485-ben 
királyi ember volt Zavodje ik tatásánál. (1474 : N yitrai kp t. N. 49,241., 
Dl.. 17,605., Múz. T. a. 1476. IX . 5., Teleki : A H unyadiak kora. X I.
516., 1485 : O. L. E rnst-gyüjt.)

Kürthy-cs. Miklós 1375-ben a dulói ik tatáshoz k iküldött királyi 
ember volt. Ugyancsak később 1503-ban is szerepel egy Miklós, aki 
a budinalehotai ik tatásnál volt királyi ember. U gyanebben az évben 
Miklós a Podm aniczky-család fam iliárisa volt. (1375 : Szulyövszky- 
levéltár, 1503 : Podm aniczky-oklvt. I. 397., 401.)

Kvassay- (M árkuslehotai) cs. Neve a középkor legvégén előfor- 
fordul Quarsowczky és Kwassowzky (1525) alakban is. Borbála, 
H lubokei Mihályné a férje á lta l zálogba v e tt praznói soltészság három 
negyedét 1469-ben elzálogosítja a Podm aniczky-családnak. György
1479-ben tan ú  volt a Ledniee v ár ha tá ra i ügyében ta r to t t  vizsgá
latnál. Gáspár 1498-ban hatalm askodott a Podm aniczky-család 
podm anini birtokához ta rto zo tt M anyn erdőben, ami m ia tt pereske
dés indul meg. Később azonban kiegyeztek, melynek értelm ében 
Gáspár a turóci konvent e lő tt 1500-ban kötelezi m agát, hogy a béke- 
b írák döntése alapján Kvassó b irtoko t elcseréli a Podm aniczky- 
család (M árkus)lehota rtevíLbirtokáért, vagy pedig eladja nekik. Az 
egyességet 1501-ben öntik végleges form ába, am ikor Gáspár, M árton 
és Miklós testvérek, testvérük Anna, Borbála és K ata , Gáspár, a fia 
László nevében is a Podm aniczkyak ellen folyó pereiket megszün
te tve  Kvassó b irtokukat átengedik a Podm aniczky-családnak, amely 
viszont M árkuslehota b irtoko t ad ja á t nekik. Ennek fejében a Kvas 
say család a Podm aniczky-családdal és a besztercei várral szemben 
m int prédialisták szolgálatra kötelezik m agukat. M árton 1503-ban 
szomszéd Sebestyénfalva ik tatásánál, 1525-ben királyi ember, m ajd 
tan ú  a jablonovei hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. 
(1469 : Podm aniczky-oklvt. I. 81., 1479 : U. o. I. 133., 1498 : U. o., 
I. 318. 1500 : U. o. I. 367., 1501 : U. o. I. 374., 1503 : Teleki-család
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zab láti Ív ta, 1525 : Garam szentbenedeki kv t. F. 21. N. 52., F. 26. 
N. 19., Dl. 24,068.)

Labuth- (Sztranyei) cs. B irtokát nem ism erjük, de Sztranyera 
rám u ta t a család előneve. János 1477-ben békebíró a Podm aniczky 
László és Balázs között folyó perben, m ajd  pedig még ebben az év
ben a Zsolna város és sztrecsényi várkap itány  közti egyességnél 
tanú . (Podm aniczky-oklvt. I. 119., E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. 
F. C. N. 175.)

Laczny-cs. János 1501-ben szomszéd R akolup és Choholna ik ta 
tásánál, m ajd  pedig még ebben az évben a kocsóci ik tatásnál. B ir
toka teh á t vagy e falvakban, vagy azok környékén feküdt. (N yáry- 
Jevéltár., Múz. T. a. IX . 29.)

Laszkár- (Draskóci, Kisdraskóci) cs. A Draskóczy-család egyik 
ága. István  fia György b írta  a Draskóczy-család egy másik ágának 
Zyho Péternek részeit is, m ert ennek leánya M árta u tán  1484-ben 
dotalicium ot és leánynegyedet ad M árta férjének, Sissói H ippolitnak. 
János 1499-ben tan ú  a podluzsáni vásárjog ügyében ta r to t t  ta n ú 
vallatásnál. György fiai János és István  K un Bereck b irtokait is meg
szerezték valam ilyen címen, m ert Bereck birtokaiból Felső- és Alsó- 
draskócból h itb ért és jegyajándékot, valam int leánynegyedet adnak
1514-ben a Csalticzky-, R ubál-, Miczi- és Yiszocsányi-családoknak. 
(1484 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 9., 1499 : Podm aniczky-óklvt. 
I. 339., 1514 : G aram szentbenedeki kv t. F. 27. N. 41.)

Latkóczy- vagy Latkovszky- (Latkóci) cs. Neve tó tu l is elő
fordul Vladkowzky (1471), Lathkow yczky (1485) és Lathkowczky 
<1517) alakban. Miklós fiai Tam ás, P é te r és János 1364-ben m eghatá- 
ro lta tják  latkóci b irtokukat. L eusták és Miklós 1444-ben királyi 
em berek a Viszocsányiak perében. B álint szintén királyi em berként 
szerepel többízben is, így 1453-ban a Bán m ia tt folyó perben, 1471-ben 
pedig a brezolupi ik ta tásnál, Pál 1485-ben ugróci várnagy volt, 
László pedig ebben az évben a báni hatalm askodás ügyében kikül
d ö tt  királyi em berként szerepel. Zsigmond és János ugyancsak királyi 
em berek voltak  1517-ben a viszocsányi ik tatásnál. G áspár 1526-ban 
egy latkóci puszta  kú riá t elad a Zabláthy-családnak, V iktor latkóci 
birtokrészét ugyanebben az évben cserébe ad ja a Zabláthy-családnak 
egy podluzsáni jobbágytelek negyedéért és 29 forintért. (1364 : 
R udnay-lv t. XIV. 501., 1444 : B rogyáni-lvt., 1453 : Dl. 14,665.,
1471 : Podm aniczky-oklvt. I. 98., 1485 : U. o. 1. 183., 185., 1517 : 
G aram szentbenedeki kv t. F. 59. N. 4., 1526 : U. o. P rot. B. f. 96.)

Latkovszky- (Trencséni) cs. Az előbbi családdal való rokon
ságára nincsenek adataink. András 1495-ben békebíró a Felsődrie- 
tom a m ia tt folyó perben. (Múz. T. a. V. 25.)

Ledeci-cs. András 1469-ben királyi em ber a puchói ik tatásnál. 
M agtalanul ha lt el és b irtoka it a Podm aniczky-család kapta , mely
148S-ben A ndrás özvegye, Kishelvényi László leánya Ilona u tán  a 
férje birtokaiból Ledec és Mojtiny falvak u tán  kifizette a h itbért és
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jegyajándékot Kishelvényi János fia Imrének. (1469: Dl. 2456., 
1489 : Podm aniczky-oklvt. I. 197.)

Lednici-cs. Márk 1262-ben és 1269-ben a lednicei vár és u rada
lom birtokosa volt. (1262 : Szulyovszky-lvL, H éderváry-oklvt. I. 3., 
1269 : Akadém ia kézirattára , HO. VI. 87.)

Lednicei-cs. Szintén a váruradalom hoz tartozó Lednicéről v e tte  
a  nevét, am it bizonyít az is, hogy A lbert 1500-ban a lednicei v á r 
urainak, a Nehéz-családnak a fam iliárisa volt. (Podm aniczky-oklvt. 
I. 369.)

Lednieei-cs. N evüket a besztercei uradalom hoz tartozó Lednicé
ről vették . B ertalan és Vencel 1485-ben tanúk  a plevniki birtokügy
ben. István 1498-ban felvesz 10 forin to t a lednicei soltészságára 
a Podm aniczky-családtól. Miklós, m ásik Miklós és Péter 1510-ben 
tanúk  a Kiscsernai- és Podm aniczky-családok perében. (1495 : Pod
m aniczky-oklvt. I. 188., 1498 : U. o. I. 326., 1510 : U. o. I. 579.)

Lednicei-cs. L. Kislednicei néven.
Lehky- (Dezséri) cs. A szétágazott D ezséry-család egyik ága. 

M árton gyermekei K lára, István, Máté, Márk, Tamás, K atalin  
és H edvig és ezen K lára  gyermekei M áté, Benedek, György és János
1484-ben eltiltják  Dezsery Fülöp gyerm ekeit, továbbá Jóku thy  
M iklóst, M ajthényi M ihályt a dezséri M ykchawrdedina nevű birtok- 
rész felkérésétől, a k irály t pedig az eladományozástól. (N y itra i kp t. 
Prot. extraser. I. 11.)

Lehoczky- (Kisrákói) cs. Turóci eredetű család. Máté, Imre, 
Lőrinc és M árton nemesek 1523-ban zálogba veszik a Praznóci-család 
hunyerádi három  jobbágytelkét és fél soltészságát. (Turóci kv t. 
Prot. vet. f. 79.)

Lengyel-cs. L. a őossdnyi-családnál az 1366. évtől kezdve.
Leszkóczy- (Leszkóczi, Kaszai) cs. Ősi trencséni család. A XV. 

században já tsz o tt nagyobb szerepet, amikor a huszita  háborúk 
zavaraiban különféle címeken nagyobb b irtokokat szerzett. Egy 
emberöltő m úlva azonban m ár ism ét visszasüllyedt kisnemesi álla
potába. Egyideig b írta  a család K asza v á rá t is, ahonnan K aszaiak
nak, később Sztrecsei K aszaiaknak is nevezik őket. A családot 
Lőrinc fia István  kaszai várnagy emelte fel, aki 1392-ben zálogba 
vette , m ajd még ebben az évben örökáron is m egvette Felsőnádasd 
b irtokot, m ajd  1407-ben Zsigmond királytól új adom ányba k ap ta  
Alsó- és Felsőkocskóc, Nosic és Milochó birtokokat, m elyekbe a követ
kező évben, 1408-ban ellentm ondás nélkül be is vezették. Majd pedig 
még ebben az évben István  m eg jára tta  b irtokainak  : Alsó- és Felső
kocskóc, Nosic, H erbortin , Milocho és Klesztina h a tá rá t. A követ
kező időkben a család vagyona egyre nő és István, ak it az adom ány
levél ekkor trencséni főispánnak m ond, 1415-ben új adom ányba kapja 
a k irálytól Alsó- és Felsőmosenec, továbbá Gyurgyove b irtokokat is. 
1419-ben ism ét új b irtokokat szerez, am ikor m egkapja adom ányba

Fekete Nagy A n ta l: Trencsén vAnnegye történelmi földrajza. 19
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Sztrecse és Szulyó birtokrészeket, melyek a m agtalanul elhalt Csics 
Miklósé voltak. A birtokokba még ebben az évben ellentm ondás 
nélkül be is vezetik. István  1423-ban zálogba a k a rta  venni a Zama- 
Tóczy-családtól annak dulói. birtokrészét is, de az Egresdy-család 
tiltak o zo tt ellene. K asza várá t, melynek István  m ár 1407-ben v ár
nagya volt, fiai Péter, Jakab , János, Szaniszló, László és István  
megszerezték valam ilyen címen és 1429-ben az ahhoz tartozó  Zavada 
b irtoko t elzálogosították Gyurgyovei M árton fia Istvánnak. A huszita 
korszak szellemének megfelelőleg István  fia János elfoglalta Szulyót is, 
de többszöri felszólításra sem vállalta  te tté é r t a felelősséget és nem 
a d ta  vissza, úgyhogy harm adszorra m ár kikiáltással kellett meg
idézni, m ert egyetlen tárgyaláson sem jelent meg. Időközben valam i
lyen címen Bán városát is b irtokukba k eríte tték  István  fiai, 1433- 
ban  m ár b írták , am ikor István  leánya Orsolya, Ludányi Lászlóné 
e ltiltja  testvéreit a Kasza várból és Bán városból járó birtokrészei 
használatától. Orsolya követelése és birtokjoga kettős jogcímen is 
nyugodott, családin és ura á lta l a Leszkóczy-családnak n y ú jto tt 
anyagi segítségen, m elyet a Leszkóczyak nem ak artak  visszafizetni. 
E  m ia tt azután  hosszas perlekedés tám ad t, de a Leszkóczyak húzták 
a  pert, vagy pedig nem jelentek meg a tárgyalásokon. A bíróság végül 
is Ludányi László jav ára  íté lt, aki azonban csak úgy tu d o tt követelésé
hez hozzájutni, hogy 1434-ben bírói paranccsal zálog címen bevezet
te t te  m agát Bán birtokába. A család anyagi ereje nagy birtokai 
m ellett sem lehete tt valam i erős, m ert István  fiai Gyurgyove és 
Zavada b irtokokat elzálogosították és a k itűzö tt határidőre nem tu d 
tá k  kiváltani, úgyhogy a b irtokokat 1437-ben a zálogbirtokosnak, 
Gyurgyovei Boda Miklósnak ítélte a vármegye. Léva városban is 
b írtak  egy soltészságot, m elyet még Istvántól e lvett a trencséni 
várnagy, de A lbert király jogos tu la jdonukat 1438-ban visszaadalta 
István  fiainak. A Bán m ia tt folyó per István  fiai és Ludányi Tam ás 
között még 1439-ben is ta r to tt ,  am ikor abban állapodnak meg, 
hogy ügyüket békebírák döntésére bízzák. Azonban ennek sem le tt 
semmi eredménye, m ert amikor Trencsén várm egye ítéletlevele 
■értelmében egyezkedtek, a Leszkóczyak a békebírák íté le té t nem 
fogadták el, de L udányit kielégíteni sem tu d ták , aki 1439-ben királyi 
paranccsal felszó lítta tta  István fiait, hogy a nála zálogban lévő Bán 
várost váltsák  ki. A Leszkóczyak ezt sem te tték  meg, mire az István  
á lta l Ludányinak elzálogosított b irtok ügyében úgy íté lt A lbert 
király, hogy a város m aradjon Ludányi kezén m indaddig, míg István 
fia Péter ki nem váltja . 1444-ben Kaszai Jánost báni lakosnak m ond
ják , ezek szerint tehá t a város ism ét a Leszkóczy-család kezén volt, 
ami csak Ludányi Tamás halála u tán  tö rtén h e te tt meg. Ludányi 
halá lá t a Leszkóczyak arra használták fel, hogy Bán várost örök
jogon is megszerezzék m aguknak. H unyadi János korm ányzó 1452- 
ben tényleg István  fia Lászlónak adom ányozta Bán várost, de Ludányi 
■özvegye többízben tiltakozást je len te tt be az eladománvozás ellen.
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B á n  város és o ttan i vám  birtokába az adom ány ellenére nem rendes 
úton ju to tt  a család, hanem  azt hatalm asul foglalta el és am ikor királyi 
parancsra 1453-ban felszólították őket a visszaadásra, azt m egtagad
tá k , míg végül is H unyadi Jánossal a király nevében 1454-ben k ö tö tt 
-egyesség értelm ében Kasza v á r és B án várkastély  János kezén m arad t. 
A család tag ja i egyezséget kö tö ttek  egymás között a birtoklásra, 
•de Szaniszló és István  1458-ban panaszkodtak, hogy Péter fiai A lbert 
•és Zsigmond a báni polgárokkal együtt ra jtu k  különböző hatalm as
kodást követtek  el. Ludányi Tam ásné Bán várkastély  és város el
foglalása m ia tt tovább fo ly ta tta  a p e rt a Leszkóczyak ellen még
1461-ben is, am ikor m egidéztette Jánost és Szaniszlót Sztrecse nevű 
b irtokukról és tiltakozást je len te tt be az őt zálogjogon illető Bán 
város és Sztrecse b irtok  elfoglalása m iatt. Bánkörnyéki b irtokaikat 
m ég g y arap íto tták  is a Leszkóczyak és 1462-ben zálogba veszik Szent
miklósi Pongrácz Jánostó l Podluzsán b irtokot. Ludányiné azonban 
■sehogy sem tu d o tt  belenyugodni B án város elvesztésébe és 1462-ben 
újból e ltiltja  a Leszkóczyakat a város és Sztrecse b irtok  felkérésétől. 
A hosszú perlekedés végül is a Ludányiné győzelmével végződött 
■és 1464-ben M átyás király a Leszkóczyakat pervesztesnek nyilvání
to t ta  és elrendelte, hogy Ludányinét be kell vezetni a város és v á r
kasté ly  b irtokába és a felszaporodott bírságokat be kell hajtan i. 
M átyás király ítéletlevele értelm ében 1464-ben bírság fejében le is 
foglalják a Leszkóczy-családtól Kasza várá t, Le-zkove, két Poruba, 
Sztrecse és több  fel nem sorolt b irtokot. A vitás birtokok is a Ludányi- 
család kezére ju to tta k  és m ár ebben az évben n y u g ta tja  Kaszai vagy 
Leszkóczy István  fia P é te r fia A lbert Ludányi Is tv án t a neki nagy
nénje H edvig, Püsjföki Lászlóné u tán  járó h itbér és jegyajándék 
megfizetéséről.

B án város á tadásával véglegesen el is vesztette  a család nagy
b irto k a it, m ert közben a csehekhez csatlakozva hűtlenségbe estek, 
úgyhogy e m ia tt b irtokaikat, köztük K asza v á rá t is M átyás király
1462-ben M agyar Balázsnak adom ányozta, a zálogos B án mező
v áro s t pedig 2400 fo rin tért Podm aniczky Lászlónak a d ta  zálogba 
a  király 1466-ban. Az á tad ás t ugyan m egtagadták m indkét helyen, 
de bírói íté le tte l még ebben az évben bevezették a Podm aniczky- 
családot B án birtokába, m elyet M átyás király 1467. évi oklevele értel
mében hűtlenségük m iatt e lve tt tőlük. Ebben az évben még egy kísér
le te t te tte k  a város visszaszerzésére és új adom ány címén fel akarták  
kérni a Leszkóczyak Bán várost, szövetkezve Ludányi Tam ás özve
gyével, Ludányi Péterrel és M ajtényi Gergelylyel, de a Podm aniczky- 
család e ltilto tta  őket a felkéréstől. K asza v á rá t és Podszkalje nevű 
b irto k u k a t is elvesztették, m ert azokat M átyás k irá ly  1467-ben 
végérvényesen M agyar Balázsnak adom ányozta.

Nagybirtokainak elvesztése után véget ért a család fénykora. 
Ezentúl már csak régebbi jogok alapján apróbb birtokrészeik meg
mentésével foglalkoztak, de az sem járt minden esetben sikerrel, mert

10
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am ikor 1493-ban István  fia János fia Miklóst teljes jogon be akarták , 
vezetni Klucsó egész birtokba, azt a Klucsói- másnéven P orubai- 
család ellentm ondása m ia tt nem h a jth a ttá k  végre. Orlóc b irtok  ügyé
ben m ár teljes sikerrel já r t  Miklós pereskedése és 1493-ban neki íté li 
a várm egye Orlóc b irtok  zálogjogát a T ettauer-családdal szemben. 
Az ügy azonban ezzel nem  fejeződött be, m ert 1494-ben Miklós 
még mindig perel Orlóc b irtokért T e ttauer Vilmossal. A megye nem is- 
tu d ja  befejezni a pert, hanem  felterjeszti a királyi kúriába. Lassú 
elszegényedésük következtében kénytelenek ősi birtokukhoz nyúlni, 
és 1502-ben néhai János fia János és fiai László és Gáspár 2 leszkóci 
jobbágytelket elzálogosítanak a Szunyogh-családnak. K aszay György
1505-ben újabb kísérletet tesz régi b irtokainak  visszaszerzésére és 
e célból ügyvédeket vall, m ajd  pedig e ltiltja  a Podm aniczky-családot 
B án város és Klucsove b irtok  m ár rég m egtörtén t felkérésétől. Majd 
újabb tila takozást jelent^ be a m ia tt, hogy a Podm aniczky-család 
Klucsove b irtokot felkérte. Ugyanekkor e ltiltja  a Porubai-családot is 
Klucsove elidegenítésétől, a Podm aniczky-családot pedig ism ételten 
a felkéréstől. A sok tiltakozásnak végül mégis le tt annyi eredménye,, 
hogy a Podm aniczky-család békebírák közbenjárására 1507-ben k i
egyezett Györgygyel, aki lem ondott Bolessó b irtokra és Bán v árosra  
vonatkozó m indennem ű jogáról és ennek fejében a Podm aniczky- 
család átengedte Györgynek a klucsovei birtokrészt. E zt az ország
bíró elő tt k ö tö tt egyességet a királlyal is m egerősítették még ebben 
az évben. György kezén volt Szitrecse b irtok  is, ahol az esztergom i 
érsek chinorányi jobbágyai 1516-ban hatalm askodásokat követtek  el, 
nevezetesen lekaszálták a Dub nevű ré te t és a jobbágyokat m egverték, 
am it a királyi parancsra ta r to t t  vizsgálat alapján  a várm egye is- 
igazolt. 1525-ben még egy utolsó k ísérletet te t t  a család elvesztett 
nagybirtokainak visszaszerzésére és István  fia János fia az em líte tt 
György és ennek fia Gáspár e ltiltják  a Zápolyai-családot K asza vár 
és ta rtozékai b irtoklásátó l, a k irá ly t pedig a m egtörtén t eladom ányo- 
zástól, visszavonva a György és testvére Miklós á lta l te t t  korábbi 
bevallást. Hasonló tiltakozást je len te ttek  be a Podm aniczky-család 
ellen is B án birtok lása m ia tt, de term észetesen annyi idő u tán  te lje
sen eredm énytelenül. (1392: T erstyánszky-lvt. 1409., 1407: Dl.
9367., 1408 : Dl. 9369., 9416., 9417., 1415 : Dl. 10,329., 1419 : Múz. 
T. a. VI. 15., 1423 : Szulyovszky-lvt., 1429 : U. o., 1433 : Dl. 12,505., 
1434 : Dl. 12,596., 1437 : Szulyovszky-lvt., 1438 : Fejér : CD. XI.
101., 1439 : Dl. 13,291., 13,297., 13,307., 13,310., 1444 : Akadém ia 
kézira ttára , 1452 : Dl. 13,689., 14,579., 14,580., 1453 : Dl. 14,665., 
1454 : Letopis. X I. 2. 76., 1458 : M ajthényi-lvt. Z. 13., 1461 : Dl.
15.544., 15,605., Múz. T. a. VII. 8., 1462 : Dl. 15,773., 15,782., 1464 : 
Dl. 16,003., M ajthényi-lvt. Z. 7., Dl. 16,035., 1466 : Dl. 16,308., Pod
m aniczky-oklvt. I. 64., 1467 : U. o. I. 68., 79., Dl. 16,866., 1493 : 
N yitrai kp t. N. 377., Múz. T. a. X. 5., 1494 : Múz. T. a. IV. 7., 1502 : 
Turóci kv t. Prot. vet. f. 4., 1505 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 30.,
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.32., 33., 1507 : Podm aniczky-oklvt. I. 520., 526., 1516 : Múz. T. a., 
1525 : O. L. M aróthy-lvt. N. 27., 28.)

Leszkóczy-cs. Mint a családra vonatkozó adatok  m u ta tják , a nevü
k et a V ágbesztercétől délre eső Felsőleszkócról vették . Miklós és János
1462-ben királyi emberek voltak  K asza vár ik tatásánál. M átyás fiai 
Simon, János és M árton, ennek gyermekei Lukács és Borbála a többi 
felsőleskóci előnevű családokkal közös drietom ai kúriahelyüket 
1511-ben eladják K ohányi Lászlónak. A család nevét a felsorolt összes 
adatok  Felsőleszkócinak írják. (1462: N yitrai kp t. N. 139., 528.,
1511 : Múz. T. a. II. 26.)

Leszkóczy-cs. N evüket, m int adataink  m u ta tják , a Kiszucaúj- 
helytől ény.-ra fekvő Leszkóc birtokról vették . János 1503-ban a kis- 
udicei, 1506-ban pedig a hlubokei ik ta tásná l vo lt királyi ember. 
(1503 : Podm aniczky-oklvt. I. 400., 1506 : U. o. I. 506.)

Leszkovszky- (Leszkóci) cs. László 1519-ben Leszkócon bír. 
A több azonos nevű trencsénmegyei b irtok  közül nem állapítható 
meg, hogy melyik Leszkócról van szó. (Turóci kv t. P ro t. vet. f. 45.)

Lévai Mindszent-templom Szűz Mária- és Szent Borbála-oltára, 
illetve igazgatója 1488-ban adom ányba kap ja  M agyar Balázstól 
Tunesic b irtokot, egy belusi m alm ot és egy lévai sáfránykertet. 
(N ádasdladányi lvt. I. 34.)

Levei-cs. Eredete és későbbi sorsa ezen a néven ismeretlen. 
Mindössze egyetlen adatunk  van rá , mely szerint Grebis fiai János, 
Lőrinc és Miklós 1401-ben megszerzik a Milochói-családtól milochói 
b irtokának  egy részét. (Dl. 8649.)

Libák- (Radovesici) cs. Vencel fia M átyás Tepla b irtoko t zálogba 
v e tte  László királytól, m ajd M átyás király is jóváhagy ta  az elzálogo
sítást és 1461-ben be is vezették  M átyást ellentm ondás nélkül a b ir
tokba. Teplához azonban jogot ta r to t t  a Szlopnai-család is és 1462- 
ben panaszt em elt a m ia tt, hogy M átyás jogtalanul elfoglalta tőle 
a b irtokot. (1461 : Dl. 15,612., 1462 : Dl. 15,701.)

Liborcsai-cs. Liborcsa b irtoko t 1242-ben várjobbágyok lak ták , 
akik a ta tá rjá rásk o r elesett Pousa özvegyének dotalicium a ügyében 
kiegyeztek olyképpen, hogy Pósa testvére Razló pap, Zoulat, János 
Ju d a  és A ndrás Liborcsa b irtokot á tad ták  az özvegynek. 1357-ben 
Tam ás fia Péter, ak it az oklevelek olykor Klobusicról is neveznek, 
b írta  Liborcsát. 1366-ban királyi em berként szerepelt a  Klobusícz- 
kyak perében. 1370-ben 'Liborcsa felét á tad ta  Zamaróczy M árton fia 
Péternek és Bodi A ndrásnak. A család később kihalt, m ert Zsigmond 
király 1435-ben várb irtoknak  nevezi Liborcsát. (1242 : Dl. 254, 294.,
293., F e jé r: CD. IV. 1. 70:, 1357: Dl. 293., 294., 1366 : F e jé r : 

„CD. IX . 7. 255., 1370 : Dl. 5852., 1435 : Dl. 12,688.)
Liborcsnl, korábban Nebojszai-cs. E redeti neve Nebojszai volt és 

úgy ju to tt  a Liborcsai névhez, hogy 1435-ben Zsigmond király a tren
cséni várhoz tartozó Liborcsa fa lu t elcserélte Nebojszai Péternek 
nebojszai b irtokáért. P é te rt még ebben az évben be is vezették
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a b irtokba. Az ik ta tá s  u tán  k iá llíto tt kiváltságos alakú oklevelet 
m ár „de Neboyza, nunc verő de Lyuborche" P é te r részére ad ta  k i 
Zsigmond király. (Dl. 12,688.)

Liponici-cs. N yitram egyei eredetű család. Trencséni b irtoka  
ismeretlen. Benedek 1466-ban Bán város á tadása  ügyében kiküldött 
királyi ember volt. (Podm aniczky-oklvt. I. 58., 72.)

Lipolt- (Ternyei) cs. Sárosi eredetű család. Trencsén m egyébe 
tö rté n t átszárm azásának és birtokjogának eredete ism eretlen. Ger
gely 1521-ben Trebin faluban b írt és o ttan i b irtokrészét eladta a  
Kohánóci-családnak. (Lev. Közi. 1937. 236.)

Livinai-cs. N yitram egyei család. Lewnai P ál 1482-ben n yug ta tja  
a R akolupi Gebes Jánosné, Somszegi László leánya Magdolna u tá n  
Kiskocsóc, R akolup és Kishoholna birtokokból já ró  h itbér és jegy
ajándék felől a Rakolupi és Kiskocsóci-családot. (Múz. T. a. V. 5.>

Loránt-cs. 1. a /íarai-családnál.
Lotkay-cs. Ism eretlen eredetű család. B álin t Dezsér b irtokhoz 

ta r to t t  jogot és 1469-ben ellentm ondott, am ikor a  Dezséri-családot 
be akarták  vezetni egyes m agtalanul elhalt Dezséri-családbeliek 
dezséri birtokába. (N yitrai kpt. N. 490.)

Lubocziczky- (Lubocici) cs. B irtoka ism eretlen. 1483-ban Zsolna 
ik tatásánál szomszédként szerepelt. (N yitrai kp t. N. 10.)

Lucsénszky- (Lucskai) c.s. János leánya G etrud és fia Mezny Lőrinc 
a te s tv é re i: Ágnes, János, György, M árton, Zsófia, Borbála, K ata lin  
és D orottya — valam ennyien nem telen eredetűek —  nevében is- 
az em líte tt Ágnes és D orottya u tán  a lucskai soltészságból járó  h it
bér és jegyajándék felől 1511-ben n y u g ta tják  György lucskai sol
tész fiát, Lucsénszky Zsigmondot. (Turóci kv t. P ro t. vet. f. 10.)

Lucsánszky- (Piechói) cs. János 1524-ben király i em ber a bor
siéi ik tatásnál. (N yitrai kpt. Dd. N. 2.)

Lucsinszky- (de eadem, R udinai) cs. A családból Mihály k irá ly i 
em ber volt többízben is, így 1477-ben a trencséni vár, 1480-ban 
a zsolnai ik ta tásáná l, 1483-ban pedig a sztrecséni v á r ik ta tásánál 
szerepelt szomszédként. Mihály fia János 1510-ben rudinai k ú riá já t 
e ladta a Szunyogh-családnak a rozbehovi kúria  negyedéért. (1477; 
Dl. 17,982., 1480 : Podm aniczky-oklvt. I. 139., 1483 : Dl. 18,846., 
N yitrai kpt. N. 9., 1510 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 
et C.)

Lucskai-cs. A Podm aniczky-családdal közösen b írta  Lucska fa lu t, 
de a Podm aniczkyak a Lucskai B ertalan  fia it T am ást és Lőrincet 
felerészben illető b irtoko t m aguknak foglalták le, am i m ia tt a Lucs- 
kaiak 1418-ban tiltakozást is -jelentettek be. A viszály még teljesebb 
le tt, am ikor Lőrinc Klobusiczky Barnabással együ tt megölte Podm a
niczky A ntalt. Zsigmond király ugyan e m ia tt 1428 márc. 28-ái 
kelt oklevelével m egbocsátott a gyilkosoknak azzal a kikötéssel, 
hogy a vérd íja t ta rtoznak  megfizetni. Lőrincék a fe lté te lt készek vol
ta k  teljesíteni és ny itra i káp ta lan  álta l fel is szó lítta tták  Podm aniczky
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A ntal rokonságát a vérdíj átvételére, azonban közben ism ét hatalm as
kodást követtek  el A ntal rokonságán, mely a királyhoz fordult pana
szával- Zsigmond király erre elrendelte, hogy a gyilkosokat addig 
nem  szabad nyug ta tn i a vérdíj felvételéről, míg ő a hatalm askodás 
ügyében igazságot nem szolgáltatott. A királyi parancs b irtokában  
A ntal rokonsága term észetesen nem te t t  eleget Lőrinc felszólításának 
és a m egítélt vérdíj felvételét 1429-ben m egtagadta. A pereskedés 
további lefolyását nem ism erjük. Lőrinc Tepla és Kosztelec birtoko
kat, m in t egy 1431. évi oklevél bizonyítja, elzálogosította a Koza- 
családnak, u tán a  pedig a rokon Budinalehotai-családnak engedte át 
használa tra  visszavonásig. Lőrinc később, m in t E rzsébet királyné 
híve tűn ik  fel és m int ilyen közrejátszo tt abban, hogy a nyitrai vár 
a királyné kezére jusson. Ulászló k irály  e m ia tt Lőrincet 1444-ben 
hűtlennek n y ilv án íto tta  és b irto k a it Lucskát, V rchtep lát és Cserna- 
kokosztelecet a Podm aniczky- és K lobusiczky-családoknak adom á
nyozta, akik az egész középkoron á t bírták. Lőrincről b irtokainak  
elvesztése u tán  nem  szólnak többé az oklevelek. (1418 : Pcdm aniczky- 
oklevéltár. I. 14., 1428 : U. o. 16—20., 1429 : U. ov I. 21., 1430 : 
Szulyovszky-lvt., 1431 : Dl. 12,388., 1444 : Podm aniczky-oklvt. I. 23.)

Ludányi-cs. Barsmegyei eredetű család. A Leszkóczi-családdal: 
való rokonsága révén ju to t t  trencséni birtokokhoz. Nevezetesen 
László neje Kaszai vagy Leszkóczi István  leánya Orsolya volt, akr 
jogot ta r to tt  a család szerzett birtokaihoz és 1433-ban e ltilto tta  te s t
véreit a Kasza-várból és Bán városból őt illető birtokrészek használa
tá tó l. Közben Orsolya férje, Ludányi Péter fia László a sa já t szem é
lyében is birtokjogot szerzett Bán városhoz és abba 1434-ben zálog
címen bevezettette  m agát, m inthogy Leszkóczi István  fiai adósságu
k a t nem fizették meg és az e m ia tt keletkezett perben egyetlen ki
tű zö tt tárgyaláson sem jelentek meg. A város b irtokáért azonban 
a család kénytelen vo lt hosszas pereket fo ly tatn i. László fia Tamás 
ugyan nem ragaszkodott a város birtokához és 1439-ben fel is szólít- 
ta t ta  a Leszkócziakat a k iváltásra. E zu tán  egyezkedésre kerü lt a sor, 
am elynek a folyam án Tam ás a Bán város m iatt folyó perben abban 
állapodott meg a Leszkóczi-családdal, hogy ügyüket fogott b írák 
ítéletére bízzák. A várm egye ítéletlevele értelm ében Bán város ügyé
ben tovább egyezkedtek, de a végén a Leszkócziak nem  fogadták el 
a hozott íté le te t. így továbbfo ly t a per, m elynek végén 1439-ben 
A lbert király úgy íté lt, hogy a Leszkóczi István  á lta l Ludányi László
nak lekö tö tt Bán város Tam ás kezén m aradjon m indaddig, míg a 
Leszkóczi-család azt ki nem  váltja . Tam ás te h á t b irtokban  m aradt,, 
de ekkor meg Ugródi (Szlavnicai) Sándor háborgatja , ak it 1440-ben 
E rzsébet királyné parancsával szoríto tt békességre. Tam ás halála 
u tán  a Leszkócziak ism ét fe ltám adtak  és meg akarták  szerezni a várost. 
Veronikának, Tam ás özvegyének a b irtokjoga azonban kétségtelen, 
volt, m ert m int egy 1449-ben évi ada t bizonyítja, T am ást, ak it az 
oklevél Ludányi Püspöki Tam ásnak nevez, Bán várost, nejének baj
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móci Noffry leányának, V eronikának adom ányozta. Ezen az alapon 
teh á t Tam ás özvegye 1452-ben többízben is tiltakozo tt az ellen, hogy 
H unyadi János korm ányzó eladom ányozta a zálogos Bán várost K aszai 
István  fia Lászlónak. Amikor ismét perre kerü lt a sor, az az özvegy 
győzelmével végződött és a király 1453-ban Tamás özvegyének ítélte  
a várost és egyúttal felszólíltatta  Leszkóczi Lászlót B án város és a 
hozzátartozó vámjövedelem kiadására, am it azonban az m egtagadott. 
Közben a Leszkócziak úgylátszik k iad ták  a várost, m ert 1461-ben 
Tam ás özvegye újból tiltakozo tt Bán várkastély  és város elfoglalása 
m iatt, m ajd még ebben az évben újabb tiltakozást je len te tt be 
Bán város és Sztrecse b irtok  erőszakos elfoglalása m iatt. A következő 
évben is megismétli a tiltakozást a foglalások m iatt. A Leszkócziak- 
kal fo ly ta to tt hosszas pereskedésnek a király ítélete v e te tt véget 
1464-ben, mely a Leszkócziakat pervesztesnek ny ilván íto tta  és el
rendelte Veronika be ik ta tásá t a Leszkócziak tiltakozása ellenére is. 
Az ítéletlevél értelm ében Tamás özvegyét 1464-ben be is vezették 
Bán város és kastély b irtokába. Veronika azonban ism ét nem volt 
hosszú birtokosa a városnak, m ert a király 1466-ban a várost a Pod- 
m aniczky-családnak zálogosította el, ami m ia tt V eronika tiltako 
zással élt. Ludányi István 1464-ben kielégítette K aszai István  fia 
Péter fia A lbertet a nővére Hedvig hitbére és jegyajándéka felől. 
Tam ás özvegye és Péter nem akartak  belenyugodni Bán elvesztésébe 
és 1467-ben fel is kérték  a királytól új adom ányba, ekkor meg a Pod- 
m aniczky-család tiltakozo tt ellene. Veronika még 1480-ban is újból 
megkísérelte, hogy régi jogait érvényesítse és királyi paranccsal 
zálog címén be ak a rta  m agát ik ta tta tn i Bán város b irtokába, de ez 
a Podm aniczkyak ellentm ondásán m eghiúsult. Az ellentm ondás 
m ia tt származó perben a Podm aniczkyak nem jelentek meg, ami 
m ia tt meg is bírságolták őket, de azu tán  a pereskedésnek 1489-ben 
egyesség v e te tt véget, am ikor Tamás özvegye kötelezte m agát, hogy 
600 forint ellenében Bán várost illető m indennem ű követeléséről 
lemond. Az egyességet még ebben az évben M átyás király előtt is 
m egerősítették. A Ludányi-család később újabb p ert akart indítani 
a városért és Simon fia László fia Péter fia leánya Anna, Ludányi, 
m áskép Dovorányi Szuchy Györgyné 1494-ben felszólíttatta  a Pod- 
maniczky-családot, hogy a Bán város elzálogosítására vonatkozó 
okleveleket adja ki. A Podm aniczkyak a felszólításnak nem te ttek  
eleget, hanem  úgylátszik A nnával mégis kiegyeztek, m ert az a meg
in d íto tt pert 1497-ben visszavonta. (1433 : Dl. 12,505., 1434 : Dl.
12.456., 12,388., 12,455., 12,440., 12,485., 13,149., 12,596., 13,291.,
13.297., 13,307., 13,310., 1440 : Dl. 13,529., 1449 : Dl. 14,313., 1552 : 
Dl. 13,689., 14,580., 1453 : Dl. 14,665., 1461 : Dl. 15,605., 1462 : Dl.
15.782., 1464 : Dl. M ajthényi-lvt. Z. 7., Dl. 16,035., Podinaniczky- 
oklevéltár. I. 63., Í467 : U. o. I. 79., 1480 : U. o. I. 141., 1486 : U. o. 
I. 193., 1489 : U. o. I. 200., 203., 1494 : U. o. I. 255., 1497 : U. o. 
I. 297.)



fU E N C S É N  V Á R M E G Y E 297

Lukácsm ittai 1. M iííai néven.
Lupohlávi-cs. A családból A ndrás 1525-ben tanú  volt a jablo- 

novei hatalraaskodás ügyében ta r to t t  tanúvallatáskor. (Dl. 24,068.)
Macska- (Sztrecsei) cs. János fia Machka Domokos 1349-ben 

királyi adom ányba k ap ta  a trencséni vár alól k ivett Sztrecse birtokot . 
(Fejér : CD. X I. 550.) V. ö. : Csics-cs.

Magyar- (Ádámfalvi) cs. 1. Vher név alatt.
Magyar- (Buzitai, Kaszai) cs. Magyarország legkiválóbb, de 

egyúttal legrövidehb életű családainak egyike. Fiúágon tu la jdon
képpen csak Balázs személyében virágzott, aki bán, m ajd erdélyi 
vajdS volt. Trencsénben 1462-ben le tt birtokossá, am ikor Balázs 
és testvére Kelemen m egkapták a hűtlen  K aszaiaktól elvett Kasza 
vára t és ta rtozékait, Bán várost, várkastély t és ta rtozékait, am elyek
nek birtokába be is vezették  őket. B irtoklásuk azonban nem volt 
zavartalan , m ert a b irtokoka t a K aszaiak visszafoglalták és b írták  
is egyideig. Balázs azonban 1467-ben újból megszerezte a Lesz- 
kócziak b irtokait, K asza v á rá t és tartozékait, továbbá Podszkalje 
birtokot. Azonkívül M átyás király 1470-ben Balázsnak ad ta  még 
Léva királyi v ára t Belus várossal és P re jta  birtokkal. A huszita 
háborúk a la tt Trencsénben meglehetősen zavarosak voltak a birtok- 
viszonyok. Léva vár és ta rtozékai ekkor a H atnai-család kezén 
voltak  és úgylátszik, a Balázs jav ára  szóló adom ány m ár korábban 
kelt, m ert ebben az évben M átyás király ítéletlevele értelm ében 
végzi a budai k áp ta lan  az ik ta tá s t, azonban eredm énytelenül, m ert 
a H a tn a iak  ekkor sem engedik be Balázst a várba, de az ik ta tá s t a 
parancs értelm ében a káp ta lan  az ellentm ondás ellenére is elvégezte. 
A m ikor ké t év m úlva, 1472-ben Balázs beju t Léva birtokába, arra 
új adom ányt szerez a k irálytól, aki hozzáadja az eddigiekhez még 
Illevka b irtoko t a lévai vám m al és fojtsággal együtt. K asza vár 
egyes tartozékait a Podm aniczky-család is meg ak arta  szerezni, de 
Balázs, a fia László nevében is ellentm ondott, am ikor Podm aniczky 
László 1472 február 2-án adom ány címén be ak arta  m agát vezet
te tn i Ledec és M ojtiny birtokokba. A második ik ta tás sem végződött 
eredménnyel, m ert Balázs a szeptem ber 28-i ik tatásnál is ellent
m ondott. Balázsnak László nevű fia korán elhalt, ezért vejét Kinizsy 
P á lt fiává fogadta és átengedte neki K asza vár felét, am elybe 
Í473-ban be is ik ta tták , am ikor a Podm aniczky-család csak a per 
a la tt álló Mojtiny birtoknál m ondott' ellent. Balázs trencséni bir
tokait még tovább igyekezett gyarapítani, 1478-ban m egvett egy 
klobusici kú riá t Klobusici Marsalkó nejétől K a ta lin tó l; Klobu- 
siczky János azonban tiltakozo tt a birtokügylet ellen és vizsgálatot 
ta r ta to tt , mely igazolta, hogy a kúria az ő jogos tu lajdona. 1484. 
évben Balázs egy illevkai jobbágytelket és Klobusicon 4 hold földet 
v e tt zálogba a Klobusiczky-családtól. 1485-ben Balázs a kaszai 
várhoz tartozó hlozsai kú riá t volt várnagyának, Meznei G áspárnak 
adom ányozta, 1488-ban pedig Tunesic b irtokot, Beluson egy m alm ot,
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továbbá Léván egy sáfrányoskertet a lévai M indszent-templom 
Szűz Mária- és Szent Borbála-oltárainak ad ta . A trencséni b irtokaitól 
úgyszólván állandóan távol levő Balázst úgylátszik, többször hábor
ga tták  K asza vár b irtokában , m ert M átyás király 1488-ban tu d a tta  
az ország összes hatóságaival, hogy Balázsnak a v ára t illetőleg 
szavatosságot vállalt és védelm et ígért. B irtokainak egységét 
1492-ben ism ét m egbontotta  Balázs, am ikor a nosici bíróságot 
eladta Puchói A m brusnak. Egyetlen leánya, Benigna, Kinizsi Pál, 
m ajd ennek halála u tán  Kam icsáci H o rv á th  M árk, végül pedig 
K ereky Gergely neje volt. (B irtoklásának tö rtén e té t 1. férjeinek 
neve ala tt.) (1462 : Dl. 15,572., Tóth Szabó Pál : A huszita  mozgal
m ak története. 440. 1. N yitrai kp t. N. 139., 528., Podm aniczky- 
oklevéltár I. 41., 1467: Dl. 16,566., 1470: N ádasdladányi lvt. I. 28.,
30., 1472 : U. o. I. 32., Podm aniczky-oklvt. I. 103., 107., 1473 : U. o. 
I. 109., Dl. 17,418., 1478 : Garam szentbenedeki kv t. F. 53. N. 39., 
1484: N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 11., 1485 : Dl. 24,853., 1488 : 
N ádasdladányi lv t. I. 34., 1489: Dl. 19,473., 1492 : Dl. 33,895.)

Magyar- (Sztrecsei) cs. Neve sztrecsei birtökosságára u tak  
István  1505-ben a Leszkóczi-család ügyvédje volt. (N yitrai kp t. 
P ro t. extraser. I. 30.)

M ajthényi- (Keselőkői és M ajtényi) cs. A Divék-nemzetség 
úgynevezett Mikó-ágából származik a Baskafalvi-családdal együtt. 
Ez az ág a M ajtényen és a belőle kiszakadt falvakban szintén bir
tokos Bossányi-ágakkal á llo tt közelebbi rokonságban. Szétválásuk 
azonban még a ta tá rjá rás  előtt m egtörtént, m ert a közös birtoklás 
m ár nem m u ta th a tó  ki. A nemzetség itten i b irtoklása igen korai 
lehet, ha M ajtényt (Motesicet) és környékét szerzett b irtoknak  kell 
is ta rtan u n k . A báni medence, m in t a zobori oklevél is m u ta tja , 
igen korán m egtelepült és a M ajthényi-család is még az okleveles
korszak nagyobb arányú elterjedése elő tt szerezte itten i b irtokait. 
1265-ben m ár em lítik a m ajtényi nemeseket. A Mikó-ág első osztály
levele 1332-ben kelt, am ikor Kernech Miklós fia Pető és fia Miklós, 
valam int B aska fiai István , Miklós és János m egosztoznak Maj- 
tényon. Az osztály t 1334-ben újból megismétlik a családtagok és- 
ezzel ké t ágra szakad ez az ág is. A legközelebbi osztálynál,. 
1380-ban, csak a M ajtényi ág osztozkodik, am ikor Baska fia Miklós, 
és János fia László kettéosztják  M ajtény b irtokot. A M ajtényi 
nevet viselők szám a a XIV. 'század  végére igen megszaporodik. 
Bővebb adatok  hiányában nem tud ju k  m egállapítani, hogy ezek a 
leszárm azottak valam ennyien Divék-nembeliek-e, m ert későbbi 
időben semmi sem m u ta t rá  a közös leszárm azásra. Tam ás fiai János 
és Péter, András fia Mihály, akiknek a nemzetségből való eredetét 
m ár nem tu d ju k  bizonyítani, 1407-ben Viszocsányon is b írtak , ahol 
részeiken hatalm askodott Viszocsányi János. Tam ás em líte tt fiai 
1407-ben a Vág mellékén szerepelnek, *ahol D ulóújfalun hatalm as
kodtak. 1425-ben a Mikó-ágból származó László fia Miklós az a ty já 
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nak elzálogosított m ajtényi b irtokrészt visszabocsátja Baska Már
tonnak és fiainak. A család tag jai később még jobban elszaporodtak. 
1431-ben, am ikor Zsigmond király parancsára a M ajtényi-családot 
ősi jogon bevezetik M ajtény, Péterlehota birtokokba és Petyovka 
prédium ba, birtokosokként Pál fia János, Tam ás fia Gáspár, A ndrás 
fia Mihály, ezen A ndrás fia Domokos fiai István, Benedek és D em eter 
szerepelnek. A felsoroltakon kívül birtokos volt még M átyás is, ak it 
1458-ban férjes nővérei Anna, Viszerdici Benedekné és K atalin , 
Sissói Balázsné, nyug tatnak  a M ajtény, Petrilehota és Petyovka bir
tokokból, továbbá Zavodje prédium ból járó h itbér és jegyajándék 
megfizetéséről. Az ősi M ajtényi-család, mely ekkor m ár a ny itra- 
megyei keselőkői u radalm at is b írta , Trencsén várm egyében is igye
kezett terjeszkedni. 1467-ben M ajtényi Gergely is együtt ta r to t t  a 
Leszkóczi- és Ludányi-családokkal, amikor azok Bán várost új 
adom ány címén fel akarták  kérni, de törekvésük a Podm aniczky- 
család tiltakozása m ia tt m eghiúsult. Pál és fia M átyás 1482-ben 
tiltakoznak  az ellen, hogy a király M ajtény b irtoko t elidegenítse. 
A Mikó-ágból származó János felesége Szentmiklósi Pongrácz István  
leánya, M argit volt, akinek révén jogot szerzett a Pongráczok óvári 
várához és abba, illetve a vár egyharm adába János feleségét az 1483. 
évben be is vezették. Péter fia Mihály Dezséren is szerzett b irtok
részeket, de a Dezséry-család 1484-ben elfoglalta az o ttan i Myk- 
chaw rdedyna nevű birtokrészét, ami m ia tt Mihály tiltakozást is 
je len te tt be. Az óvári birtokrésszel állandó ba ja  vo lt a családnak, 
m ert ahhoz többen jogot ta r to tta k , M ajtényi János teh á t felesége 
birtokjogának biztosítása érdekében 1484-ben tan ú v alla tás t ta r 
ta to t t ,  mely igazolta, hogy Pongrácz István  özvegye Zsófia a fia  
Pongrác nevében is, Óvár harm adát leányának M argitnak, M ajthényi 
Jánosnénak hagyta. János, akit Motesiczinak, m ásképpen K am e- 
niczainak (Keselőkőinek) nevez az oklevél, felesége révén 1485-ben 
Varin város földesura volt. A békés b irtoklásnak azonban János nem 
sokáig örülhetett, m ert sógora, annak ellenére, hogy birtokjoga 
Óvárhoz m ost m ár kétségtelen volt, onnan erővel kiűzte és az egész 
v á ra t a m aga részére foglalta le. János azonban nem ad ta  fel jogát, 
sőt a felesége révén igényt tám asz to tt Sztrecsén várra  is és 1496-ban 
a fiai Uriel, M árton és Im re e ltilto tták  H orvá th  M árkot Sztrecsén 
vár és Zsolna város elidegenítésétől. Óvár b irtokáért is tovább foly
ta t tá k  a küzdelm et, am inek 1507-ben békebírák ítélete v e te tt véget, 
mely k im ondta, hogy Pongrác tartozik  a vár harm adát Jánosnak és 
feleségének átadni. A hozott ítélet értelm ében Pongrác is hajlandó
nak m u ta tkozo tt arra, hogy Jánost és gyerm ekeit beengedje a vár
uradalom  birtokába, mire Ulászló az ik ta tás elvégzésére kiküldte a 
garam szentbenedeki konventet. A család m ásik ágát, Gergelyt és 
fiait, Jánost, R áfaelt és Györgyöt a Divéki János özvegye Ilona u tán  
járó  h itbér és jegyajándék Telől M ajtény és P etyovka birtokokból 
1511-ben n yug ta tja  a Bossányi-család. János gyermekei Imre,
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M árton, B ertalan  és Anna, valam int a Szentmiklósi Pongrácz-, 
Szunyogh- és Szlopnai-családok 1516-ban egyezkednek B udetin és 
Ugróc várak ügyében. Jánosnak az óvári u radalm at illetőleg nem 
csak rokonaival volt állandó viszálya, hanem  a szomszédokkal is. 
1518-ban Kereky Gergely és neje Magyar Benigna sztrecséni várnagya, 
H orváth  Mihály megölte János óvári várnagyát, Sárkány Györgyöt, 
am it a Lajos király parancsára m eg tarto tt vizsgálat is igazolt. 
Ugyancsak hatalm askodást követtek Varin városban Kereky 
Gergely és a Zápolyaiak várnagyai és az o ttan i p lébániát szétrom 
bolták. János felesége Pongrácz M argit testvérével Pongráccal 
együ tt az óvári uradalom ból járó h itbér és jegy ajándék, valam int 
leánynegyedet illetőleg 1518-ban kielégítik nővérük, Zsófiának fiait, 
K omorovszky Ján o st és Lőrincet. Az óvári uradalom  b irtoka m iatt
1520-ban újabb viszály keletkezett, am ikor a király oly értelm ű 
íté le te t hozott, hogy M ajtényi Jánosnét meg kell osztoztatni rokonai
val. A hozott íté le t azonban, úgylátszik, M argit érdekeit sértette , 
m ert az ítélet végrehajtásakor ellene m ondott, azonban a v e tt 
parancs értelm ében M argit tiltakozása ellenére is végrehajto tták  
az osztályt. János halála u tán  tám asz nélkül m arad t özvegyét 
Pongrác és Miklós 1523-ban k izárták  óvári birtokrészéből és v ár
nagyát, Lehotai János nem est kikergették a várból. M ajtényi Jánosné 
családi jogán még később is igényt ta r to t t  Sztrecsénre és 1523-ban, 
am ikor K erekyné a v á ra t el ak arta  idegeníteni a Zápolyái-család 
nak, a te rveze tt birtokügylettő l m indkét családot e ltilto tta . 
A m eg tarto tt vizsgálat teljes egészében igazolta az özvegy panaszát.
1524-ben János fiai M árton, Imre, Bertalant» továbbá az ugyanahhoz 
az ághoz tartozó  Imre fiai M árton és B ertalan új adom ányt szereztek 
M ajtény és Petyovka birtokokra. Ebben az évben még egy m ásik 
új adom ányt is kértek  a felsorolt b irtokokra, am ikor az adom ány
levélben az em lítetteken kívül Ráfael fia János, János fia Gáspár, 
György fiai Gergely és K ristóf is meg vannak említve. Az ik ta tá s t 
a következő évben, 1524-ben ellentm ondás nélkül végre is h a jto tták . 
(1265: Dl. 587., Wenzel : ÁUO. VIII. 122., 1332 : M ajthényi-lvt. A. 8., 
1334 : U. o., 1380 : U. o., 1407 : Múz. T. a., 1421 : M ajthényi-lvt. 
A. 1., 1431 : M otesiczky-lvt., 1458 : U. o., 1467 : Podm aniczky-oklvt.
I. 79., 1483 : Tört. Tár. 1896. 528., 1484 : N yitrai kp t. Prot. extraser.
I. 11., Garam szentbenedeki kv t. F. 63. N. 34., 1485 : M ajthényi-lvt., 
1494: Tört. Tár. 1897. 514., 1496 : Letopis. XI. 2. 82., 1507 : Tört. 
Tár. 1897. 522., Garam szentbenedeki kv t. F. 65. N. 15., 1511 : U. o. 
F. 4. N. 50-—53., 1516 : Turóci kvt. P rot. vet. f. 23., 1518 : G aram 
szentbenedeki kv t. F. 59. N. 6., Turóci kvt. P rot. vet. f. 37.,
1519 : G aram szentbenedeki kvt. F- 59. N. 12., 1520: T ört. Tár. 
1897. 686., 1523 : G aram szentbenedeki kvt. F. 49. N. 7., Letopis.
X I. 2.83., 1524 : Múz. középkori m ásolatok, 1525 : M ajthényi-lvt. 
A. 33.)

Male- (M arkuslehotai) cs. Miklós fiai János és Gergely m arkus-
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lehotai soltészságukat 1510-ben eladták a Podm aniczky-családnak 
(Podm aniczky-oklvt. I. 582.)

Malecz- (Velcsici) cs. Valószínűleg a Velcsiczky-család egyik 
ága. Szórványos adata ink  szerint a nevet adó Malecz 1473-ban 
békebíró volt az Adamóczy-család osztályperében. Később a mag. 
nélkül elhalt Vidriloj János velcsici kúriájára  ta r to t t  igényt és- 
am ikor abba 1523-ban a Velcsiczky-családot adom ány címén be  
ak arták  vezetni, Malecz Péter az ik tatásnál ellentm ondott. (1473 : 
A kadém ia kézirattára, 1523 : R udnay-lv t.)

Malodobry- vagy rövidebben Dobry (Dvoreci) cs. István fia 
Mihály 1505-ben m ásokkal együ tt e ltiltja  Baran Szaniszlót és a 
Helvényi-családot a ty ja  kisudvarci b irtokának a felkérésétől. 
Ugyanez a Mihály elszántotta  Szokolóczy M átyás b irtoka felől az 
Udvaréról a K ishelvényre vezető „G yaloghw th" h a tá rt, ami m ia tt 
1516-ban M átyás pert in d íto tt ellene. Mihály fia György jogot ta r to t t  
Dvoreci György fia Tam ás birtokaihoz is és am ikor ennek m agtalan  
halála u tán  1525-ben adom ány címén be akarták  vezetni az 
Egresdy- és H alácsy-családot a nekik m ár korábban odaadom ányo
zo tt birtokrészbe, az ik ta tásnál Tam ás ellentm ondott. (1505: N yitrai 
káptalan . P rot. extraser. I. 27., Dl. 25,297., 1516 : Garam szent
benedeki kv t. F. 30. N. 31., 1525 : N yitrai kp t. C. 843.)

Maloveczky- (Bohuszlavici) cs. A család Bohuszlavici, Malo- 
veczky és Syd neveken szerepel. Bohuszlavici Blia fia it Ján o st és 
Szaniszlót 1436-ban teljes jogon bevezetik Kocsóc b irtokba és egy 
bolondóci kúriába. Szaniszló 1450-ben a nyitrai püspök hozzájárulá
sával megveszi a püspökség Biccse nevű városának soltészi jogát 
Saczkovszky nevű lengyeltől 300 frt-ért. 1453-ban új adom ányt 
szerzett két biccsei kúriára, melybe való beik ta tásá t meg is hagy ta  
a király. M átyás király 1470-ben adom ányt ado tt neki a biccsei 
városi soltészságra. Maloveczky János 1481-ben R akolup és Kis- 
hoholna ik tatásánál szomszédként tűn ik  fel, teh á t ezen az alapon 
és előnevénél fogva még bohuszlavici birtokosnak is kell ta rtan u n k . 
Syd Szaniszló fia Maloveczky György bohuszlavici birtokrészét
1484-ben elzálogosította Üjfalusi Kis Miklós bolondóci várkap itány
nak. Ugyanez a György, aki a Maloveczky és Syd családneveket 
használja a bohuszlávici előnévvel kapcsolatban, 1496-ban király i 
ember volt, 1501-ben pedig szomszédként jelent meg R akolup és 
Hoholna, m ajd  pedig Kocsóc ik tatásánál. 1508-ban egész Bulk 
b irtokát és a Bulki Miklós és Pobera Miklós által a ty jának  elzálo
gosított te lket továbbadja  zálogba Thesi Istvánnak. György fia 
Miklós pap, ak it Bolondócinak neveznek, csütörtöki birtokrészét
1521-ben elzálogosítja H erdy Balázsnak. György másik fia Szaniszló, 
aki a bolondóci előnevet használta, ugyanebben az évben bolondóci, 
bohuszlavici és csütörtöki részeit zálogosította el Kekeházay 
Istvánnak.’ (1436 : R akovszky-kvtár, 1450 : Dl. 14,339., 1453 : Dl.
14,653., 1470 : Dl. 36,807., 1481 : Múz. T. a. V. 8., 1484 : N yitrai kp t.
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Prot. extraser. I. 13., 1496 : N yitrai kpt. L itt. F. N. 2., 1501 : Nyáry- 
levéltár., Múz. T. a. IX . 29., 1508 : N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 47., 
1521 : Lev. Közi. 1937. 235.)

Manahaimai-cs. Miklós fia János a besztercei várhoz tartozó 
Precsén b irtokot 1385-ben megszerzi prédiálisi jogon. Valószinűleg 
azonos ezzel az a János, aki 1392-ben pereskedik H enrik rajeci lakos
sal és esküre is kötelezik. M inthogy i t t  a később a Podm aniczky- 
család birtokában lévő Precsény birtokról van szó és a leszármazás 
adatai is egyeznek a Podm aniczky-család első őseivel, valószínű, 
hogy i t t  a Podm aniczky-családdal közös eredetű Precsényi-család 
őseiről van szó. (L. még o tt.) (1385 : Dl. 7178., 1392 : Szulyovszky- 
levéltár. V. ö. még Podm aniczky-oklvt. I. 15.)

Manoh-cs. 1. R udinai-cs alatt.
Manos- (Piechói) cs. A Piechói-család egyik ága, m ely Manostól 

(Manassius, Manasa) ve tte  nevét, aki 1453-ban szomszédként 
szerepelt Bohunic ik tatásánál. F ia Miklós, m ásik fia János fiai 
János, Miklós, Zsigmond és Márton 1460-ban Piechón b írtak . — 
Birtokrészükről a szkalkai apát azt á llíto tta , hogy az u tán  neki 
szolgálattal tartoznak , de a várm egye a m egejtett vizsgálat során 
az apát követelését jogtalannak ta lá lta . István fia János 1461-ben 
szomszédként szerepelt Pominóc határjárásánál. Manos (valószínűleg 
csak valam ely fia) m agtalanul ha lt el. Egy piechói kúria m arad t 
u tána , m elyet a király 1488-ban eladom ányozott H alupa Máténak. 
<1453: Múz. T. a. IV. 3., 1460: Dl. 25,212., 1461: N ádasdladányi lvt. 
I. 24., 1488 : N yitrai kpt. N. 687. sz.)

Manoss- (Szádecsnei, Bolesói) cs. György 1479-ben tan ú  volt 
a  Lednice és Brum ov közti határperben. Valószínűleg azonos vele az 
a bolesói előnévvel em líte tt György, aki 1484-ben királyi em ber volt 
Oroszlánkő ik tatásánál. (1479 : Podm aniczky-oklvt. I. 134., 1484 : 
Dl. 18,867.)

Marezali 1. Balogi néven.
Marczibányi- (Puchói) cs. A család első ism ert őse M árton fia 

A ndrás állítólag 1465-ben címereslevelet k apo tt M átyás királytól. 
M archynbán M árton fia M átyás 1492-ben ellentm ondott, am ikor a 
Podm aniczky-családot be akarták  vezetni Horovec, Szucsinafalva és 
Lehotka birtokokba. A Podm aniczkyak kísérlete másodszor is 
hiábavaló volt, m ert Marchiban M átyás akkor is ellentm ondott. 
A vitás birtokok a mag nélkül elhalt Horoveczky Lászlóé vo ltak  és 
M átyás azokhoz neje, Horoveczi Anda Benedek leánya révén ta r to t t  
igényt. Be is ak arta  m agát ik ta tta tn i 1492-ben, de akkor meg a 
Szjopnai-család m ondott ellent. M archynban M átyás neje jogán 
továbbra is ragaszkodott a birtokhoz és am ikor a Podm aniczky- 
család 1494-ben újból megkísérelte az ik ta tá s t, M átyás ism ételten 
ellentm ondott. Bán M árton 1496-ban Léva, Kasza és L ietava várak 
ik ta tásánál szom szédként jelent meg. A Podm aniczkyak elleni 
perében M archynban M átyást 1496-ban pervesztesnek ny ilván íto tta
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a  nádor, m ert noha három szor is ellentm ondott a Horoveczky-család 
b irtokainak  az ik tatásakor, de idézésre egyetlen egyszer sem jelent 
meg. Az íté le t következtében b irto k á t elvesztette, melybe a Podm a- 
niczky-családot be is vezették. András 1504-ben ellentm ondott 
Puchónál, am ikor a Podm aniczky-családot be ak arták  vezetni 
JLednice vár b irtokába. M archynban fia Tamás 1504-ben királyi 
•ember vo lt Lednice v á r és tartozékainak ik tatásánál. M artynban 
A ndrást a Lednice várért (illetve annak csak Puchó nevű ta rtozé
káért) folyó perben meg nem  jelenés m ia tt a Podm aniczky-családdal 
szem ben 1506-ban elm arasztalták. M arczynban Péter 1525-ben 
tan ú  volt a ablonovei hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. 
(1465 : Turul XVII. 41., X X IV . 16., 1492: Podm aniczky-oklvt. 
I. 226., 240., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et C., 1494: 
Podm aniczky-oklvt. I. 253., 1496 : Dl. 20,315., Podm aniczky-oklvt. 
I. 279., 291., 1504 : Podm aniczky-oklvt. I. 410., Dl. 21,300., 1506 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 499., 1525 : Dl. 24,068.)

Máriás- (Klobusiczi) cs. Maryas Pál 1496-ban Léva,. K asza és 
L ietava várak  ik ta tásánál szomszédként szerepelt. B irtoka, m in t 
■előneve m u ta tja , Klobusicon volt és valószínű, hogy a család a 
Klobusiczkyakból szárm azott ki. (Dl. 20,315.)

Markovicz- vagy Markovszky, M arkfalvi- (Markoviéi) cs. János 
1453-ban királyi ember a biccsei ik tatásnál. György Lukin és 
Kisszvederniken b írt részeket, m elyeket 1476-ban a B itarovszky- 
•és Nedeczky-család örökölt. Valószínűleg azonos a később Norsicz 
néven ism ert családdal. (L. o tt.) (1453 : Dl. 14,653., 1476 : Szu
lyovszky-lvt.)

Marsovszky- (Marsófalvi) cs. Egyik birtokáról Jablonoveinek is 
nevezik. Feltűnése u tán  B uthora néven .is emlegetik, így 1400-, 
1405-, 1430-, 1438- és 1477-ben, de ez a név nem tu d o tt állandósulni 
és a család neve m ár a középkor végén k ialakult, am ikor 1525-ben 
Marsowzky és Marsowczky alakban írják  a család nevét. B u th o ra  
Péter és fiai Balázs, Miklós, János és Tamás 1400-ban a besztercei 
soltészi jogot elcserélik S tibor vajdával Jablonove b irtokáért, 
ahonnan később többször nevezik a családot. Miklós fia, a fent- 
em líte tt Péter 1406-ban tanú  volt Dulici György végrendeleténél. 
Balázs és testvérei János és Miklós, továbbá Balázs fiai Gáspár, 
M enyhért és Boldizsár, akik 1430-ban címereslevelet kap tak  Zsig- 
mond királytól, 1438-ban pereskedtek Jablonove h a tá ra  m ia tt a 
Szulyói-családdal. Boldizsár 1465-ben Horóc ik ta tásánál, G áspár 
pedig 1477-ben a Podm aniczkyak perében szerepelt királyi em ber
ként. G áspár fiai Vencel és M árton 1498-ban békésen kiegyeztek a 
Podm aniczky-családdal Jablonove nevű birtokuknak Predm ér felől 
eső h a tá rá t illetőleg. Vencel, vagy Ulászló és testvére M árton, 
továbbá Lőrinc fia Zsigmond 1502-ben plevniki birtokrészüket 185 
forintért eladták  a Podm aniczky-családnak. Kisudice birtokhoz is 

jo g o t ta r to tta k  és 1503-ban, am ikor a Szunyogh7családot be akarták
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bevezetni a birtokba, Gáspár ellentm ondott. A család később töbl> 
ágra szakadt és igy terjeszkedésre kényszerült. Zsigmond, György,. 
Mihály és Illés 1519-ben egy hliniki birtokrészt ak a rtak  megsze
rezni, de Posztkó Magdolna, H liniki János m enyasszonya e ltilto tta  
őket a felkéréstől. M árton gyermekei János, László, Miklós, K atalin  
és Borbála 1521-ben nyug ta tják  az anyjuk m ásodik férje Bohu- 
niczky János u tán  Boleso birtokból járó  h itbér és jegyajándék felől 
a M ittai Rozson-családot. György és János 1525-ben h a tá rp e rt 
kezdtek a Podm aniczky-családdal és Sárkány Am brus országbíró 
parancsával vissza akarták  foglalni a Jablonove birtok határa in  
belül fekvő Lucsky, Laczy, R ethy és Bechowahora helyeket, az 
alperesek : a Podm aniczky-család és B riganth György azonban ellent
m ondottak . A per még végső ítélettel sem záródott le, am ikor a  
király az alperesek részére perú jítást engedélyezett és újból meg
idézték a M arsovszkyakat, hiába fordultak  panaszukkal a királyhoz, 
még az országbírói íté le t végrehajtásáról szóló oklevelet sem tu d ták  
megkapni. A pereskedés még jobban elm érgesedett, am ikor ebben 
az évben György és János Jablonove nevű b irtokának h atára in  belül 
lévő Bechowahorán hatalm askodtak  a Podm aniczky-család predm éri 
jobbágyai, m ajd  a jablonovei b irtok m ásik ha tá rán , a Lwchky nevű 
dűlőben követtek  el hatalm askodást Podm aniczkyék predm éri 
jobbágyai. A családból György 1526-ban M arsófalván, Jablonovén 
és M iksóíalván b írt részeket. (1400 : Wenzel : Stibor vajda. 119.,
1405 : Podm aniczky-oklvt. I. 9., 1430 : Turul XX V I. 137., 1438 : 
Szulyovszky-lvt., 1465 : Podm aniczky-oklvt. I. 51., 1477 : U. o. 
I. 119., 1498 : U. o. I. 314., 1502 : U. o. I. 383., 413., 1503 : U. o .
I. 399., 1519 : Turóci kv t. P rp t. vet. f. 45., 1521 : U. o. f. 70., 1525 : 
G aram szentbenedeki kvt.» F. 21. N. 50., 52., F. 26. N. 19., DL
24,068., 24,070., 1526 : Garam szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.)

Maszár-cs. Massar Tam ás 1376-ban k ap ta  a nagydom anisi sol- 
tészságot, m elyet u tódai m ár Nagydom anisi néven 1385-ben is. 
b írtak . M aszar M átyás még 1506-ban is b írt K isdomanison, való
színűleg m ár nemességgé fejlődött soltészi jogon. (1376., 1385 l 
Szádeczki-K ardos-lvta. B udapest. 1420. év a la tt. 1506 : U. o.)

Mathieczi-cs. 1. M ajthényi-cs.-nál 1407-ben.
Mátyásovics- (K álnai) cs. A K álnai-család egyik ta g já t nevezik 

egyidőben ezen a néven, de u tódai m ár nem viselik ezt a m egkülön
böztető nevet. L. a K álna i-családot.

Medenezés- (Szentm ihályúri) cs. N yitram egyei család. Zsigmond 
1499-ben a Simonyi- és Tordam ezi-családdal egyességet k ö tö tt 
D obra és Szuhapatak ügyében, de az egyességet, m in t a ké t család 
elpanaszolja, Zsigmond nem volt hajlandó végrehajtani. (Simonyi- 
levéltár 240. sz.)

Mednyánszky- (Mednei vagy Meznei) cs. Neve kialakult for
m ában a középkor folyam án nem  fordul elő. Salam on 1372-ben 
királyi em ber volt a Dulóiak perében. A következő évszázadban már
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k é t ágon is virágzik a család. Tam ás fia György és fia István 1412.. 
évben panaszt emelnek, hogy mednei b irtokukat elfoglalta Renandus, 
fia Miklós és ennek fia István. György 1477-ben királyi em ber vo lt 
a Podm aniczkyak perében. A családnak Hlozsán is voltak részei.. 
G áspárt 1492-ben nádori parancsra bevezetik két hlozsai puszta 
jobbágytelekbe. Később még tovább terjeszkedtek, am ikor Gáspár 
és neje K atalin  fiai Máté, Zsigmond és János 1515-ben két klobusici. 
jobbágytelket zálogba vesznek a Klobusiczky-családtól. B irtokuk 
nagyuradalm ak szomszédságában feküdt, így azok a család b irtokai
nak megszerzésére törekedtek. Mednei birtokrészüket és a hoscinal 
kú riá jukat felkérte Ráskai Balázs és a Podm aniczky-család is, de 
Máté, Zsigmond és János m indkettő  ellen tiltakozást je len tettek  be. 
(1372 : Szulyovszky-lvt., 1412 : U. o., 1477 : Podm aniczky-oklvt.
1. 119., 1492 : Dl. 19,860., 1505 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 37., 
1507 : M ednyánszky-lvt. Medne.)

Medved- (Zaprasinai) cs. M árton és neje Szentmiklósi Miklós- 
leánya Anasztázia 1470-ben a zsolnai soltészságot 400 forin tért el
ad ják  Szentmiklósi Vencelnek. (Tört. Tár. 1896. 521.)

Merse- (Szinyei) cs. Később Sáros várm egyében lesz törzsökös- 
család. Sama fia Benedek fia Merse 1258-ban Ugróc fa lu t k ap ja  
adom ányba Béla királytól. Ezenkívül b írta  a család még Bpnőc. 
b irtoko t is, m elyet Béla király 1271-ben elcserélt Benedek fia Mersé- 
vel és azt Bás m esternek adom ányozta. 1271-ben a király ism ét 
visszaadta a b irtokot és abban meg is erősítette Mersét. A birtok  m ia tt 
később pereskedésre kerü lt a sor, de Miklós nádor 1342-ben Benőcöt 
Merse fia Benedek fia Mersének íté lte  oda. A család későbbi trencséni 
birtok lására  nincsenek adataink . (1258 : Merse-lvt. Fejér : CD. IV.
2. 466., 1271 : Dl. 761., Fejér : CD. IX . 1. 414., W enze l: ÁUO. IX .
565., 1342 : Dl. 761., Wenzel : ÁUO. VIII. 344., Fejér : CD. IX. 
1. 414.)

Mesgyéni-cs. Péter gyermekei György, János, Anna, Ü jfalusi 
Györgyné és Zsófia, Mesgyéni M árkné 1482-ben nyug ta tják  a Pod- 
hradszky-családot a nővérük Veronika, Podhradszky Jánosné u tán  
Podrágy birtokból járó  h itbér és jegyajándék felől. (Múz. T. a.. 
I. 18.)

Meszteczky-cs. János 1492-ben tanú  a nosici bíróság eladásánál. 
(Dl. 33,895.)

Mezny- cs. Lőinc és testvérei Ágnes, János, György, Márton, 
Zsófia, Borbála, K atalin  és D orottya 1511-ben az anyjuk Lucsenszky 
János leánya G ertrud révén b írtak  a lucskai soltészságban. (Turóci 
konvent. P ro t. vet. f. 10.)

Michl-cs. Mychi Benedek özvegye Veronika 1514-ben nyugtatja 
a neki Draskóci Kun Bereck alsó- és felsődraskóci birtokaiból járó 
h itbér és jegyajándék, valam int leánynegyed felől a Draskóci Laszkár- 
családot. (Garam szentbenedeki kv t. F. 27. N. 41.)

Mikolay-cs. A család őse Bás m ester volt, aki 1260-ban a trencséni

Fekete Nagy A n ta l: Trencsén vármegye történelmi fílldrajza. 20
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várhoz tartozó Orlócon két ekealjnyi te rü le te t m egvett Pókától és 
m int az 1333. évi adatból m egállapítható, arra  IV. Béla királytól 
adom ányt is szerzett. Béla k irálytól m egkapta Benőc b irtokot is, 
de aztán  a király elcserélte az t m ás b irtokért. M indkét b irtok Ugróc 
vár környékén feküdt, mely szintén a család b irtokában volt, de 
Bás fia Péter 1295-ben a v á ra t tartozékaival együtt Csák M áténak 
adta. Péter fia Miklós, aki ekkor m ár Mikolay néven szerepel, t ilta 
kozott ugyan 1-297-ben, hogy őket az eladásra Csák Máté rákényszerí- 
te tte , de ebben az évben a vár átadásáról mégis bevallást készíttettek  
az esztergomi káptalannal. Ugrócot így örökre elvesztették és Orlóc 
b irtoko t is eladom ányozta m ásoknak a király 1321-ben. P é te r fia 
A ndrás azonban 1333-ban visszakapja az őse Bás m ester á lta l szer
ze tt orlóci birtokot. M iután többi trencséni b irtokait elvesztette 
a család, Orlócon igyekezett terjeszkedni és András, ak it Orlócinak is 
neveznek az oklevelek, 1338-ban zálogba vesz Vörös Lőrinctől és fiától 
Bekétől 40 hold orlóci szántót és 12 hold kaszálót. Később perbe került 
Orlóc másik birtokos családjával, K ristóf fia Lászlóval és fiával Már
tonnal. Ezek bírság fejében 1342-ben ta rto z tak  volna a birtokot átadni 
Mikolay Péter fia A ndrásnak, de az Orlócon szintén birtokos Beke, 
m int legközelebbi rokon magához v á lto tta  azt. András László halála 
u tán  tovább fo ly ta tta  a pereskedést annak özvegye ellen is, de a per 
befejezésére m ár nincsenek adataink. A család az ugróci várra  
vonatkozó jogigényét folyton ébren ak arta  ta rtan i, azért 1344-ben 
a  várra  vonatkozó oklevelet András á tíra tta , de többé m ár nem ju to t
ta k  a v ár birtokába. 1349-ben A ndrás p ert fo ly ta to tt Sztrecsei 
A ndrással egy Csalkából k ihasíto tt zálogos földrészért, melyről 
a z t á llíto tta , hogy őt inkább megilleti különböző címekén. Orlóc 
és a többi trencsénm egyei birtokok később idegen kezekbe kerültek 
és a család is eltűnik a trencsénm egyei birtokosok sorából. János 
özvegye Ilona az utolsó ism ert tag ja  a családnak, aki 1387-ben nyug
ta t ta  Sárói Péter fia Lászlót a neki Orlóc birtokból járó 'h itbér és 
jegyajándék felől. (1260 : Múz. T. a., W enzel: ÁUO. 11.319., IX . 565., 
1295 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 1., Wenzel : ÁUO. XII. 555., 1297 : 
Dl. 1466., 1469., Wenzel : ÁUO. X II. 640., 1333: Forgách-lvt., 
Anjoukori-okm t. III. 1., 1338 : Forgách-lvt., 1342 : Dl. 3499., Anjou- 
kori-okm t. IV. 239., 271., 1344 : Dl. 1466., 1349 : Dl. 4083., 1387 : 
Forgách-lvt.)

MHoehói-cs. A Dubuk nevet használja a legkorábban ismeretes 
milochói birtokos család, de hiányos adataink  m ellett nem állap ít
ható meg, hogy a később Milóchinak nevezett család ezek leszárma- 
zotta-e. M árton gyermekei Erzsébet, Viszolaji Miklósné és Ferenc 
(a fia János) a testvérük Klára, H radnai Péterné u tán  1453-ban 
dotalíclum ot kapnak Szulyói Péter fia Illéstől H radna és Szulyó 
birtokokból. (Szulyovszky-lvt.)

Miion- (Szedlicsnai) cs. Mylon Balázs fia Miklós a Salkó-család- 
dal együtt 1496-ban új adom ányt szerzett szedlicsnai birtokrészére,
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-de az ik ta tásnál az Adamóczi- és a Szedlicsnai-családok ellentm ondot
tak . (N yitrai kp t. L itt. E. N. 764.)

Minkovicz-cs. Mynkowcz János vagy Iván 1508-ban megveszi 
a facskói soltészságot a Kosztovicz-családtól. (Turóci kv t. Prot. 
vet. f. 1.)

Mirosevi-cs. Vince fia Sándor 1512-ben a nagyapja Tuhinyei 
Gergelytől két jobbágytelket kap Tuhinyén. (Turóci kvt. Prot. 
vet. f. 20.)

Mislenovicz- másnéven Horváth- (Kamicsáci) család. L. utóbbi 
néven.

Mittai- (M ittai, Felső- vagy Lukácsm ittai) cs. Trencsén vár
megye legősibb családjai közé tartozik. A m itta i nemeseket m ár 
1269-ben említik Visnyó ha tá rjá rása  alkalm ával. Igen korán el
szaporodott a család és nemcsak a különböző jelzőkkel e llá to tt m itta i 
b irtok szerint különböztették  meg őket, hanem egyes ágai később 
még különböző neveket is kap tak . így M ittáról, illetve annak jelzős 
■összetételű alakjairól nevezi m agát a Bancsa-, Baran-, Benyó-, 
Bereck-, Chorka- vagy Horka-, Divracska-, O hváth-, Paczor-, Rithier-, 
Rozson-, Sara- vagy Sarad-, Seben- és Siken-család. Bazarádfalva 
ik tatásánál 1396-ban a családnak m ár nagyszám ú tag ja  szerepel 
szom szédként; így Felsőm ittai vagy Lukácsm ittai (valószínűleg a 
névadó) Lukács fiai Tam ás és Imre, Máté a fiaival Miklóssal, Jánossal 
és Mihálylyal, az egyik ágnak nevet adó Bedecznek a fia György, Tamás 
és Miklós nevű fiaival, Máriás fia Péter fia Fülöp és fiai László és János, 
Csernák fia (az egyik ágnak szintén nevet adó) Bereck, István, Antal. 
Péter, Pál, András és Miklós nevű fiaival, továbbá Márk fiai Miklós, 
Tam ás és Mihály, azonkívül Mika, Mór fia Mihály és sán ta  M árton 
fiai Fülöp, László és Tam ás. A nagy elszapodorás következtében a 
család újabb birtokok megszerzésére törekedett. Miklós fia M árton 1396- 
ban felerészben megveszi Veszka, másnéven B azarádfalva b irtokot. 
Hogy b irtokait még jobban gyarapítsa, hamis bevallást k ész ítte te tt 
a garam szentbenedeki konvent előtt, am iért 1415-ben a megye 
előtt pert ind íto ttak  ellene. M átyás fia Prokop 1463-ban ölved , más
képpen Jesztrabe b irtoko t adom ányba k ap ta  a királytól. A következő 
évben testvérével Imrével és Bene fia Miklóssal együ tt be is vezet
ték  ö lved  birtokába, am ikor szomszédokként szintén családbeliek : 
a K özépm ittáról nevezett Pál, András, B álint, Móric, Gál és János 
szerepeltek. Felsőm ittai M átyás 1500-ban H alácsy István ellen peres
kedett. Prokop, M átyás és György testvérek, távolabbi birtokokra is 
jogot ta r to tta k , 1511-ben tiltakoz tak  az ellen, hogy Zamaróczy 
Lénórt Szlopnai Miklóssal az ő nevükben is oly értelm ű szerződést 
k ö tö tt, hogy m agtalan  halála u tán  Zam árd, Drietom a, Üjfalu, 
Dvorec, és K lobusic b irtokok Miklósra szánjanak. A család legvagyo
nosabb ága, a Rozson-család szintén jogot ta r to t t  ölvedhez és 1518- 
ban felszólította Imre fiait Prokopot, G yörgyöt és M átyást, hogy az 
ö lvedre  vonatkozó okleveleket ad ják  ki. K ata  leánya Ágnes és férje

30'
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Benyó Benedek fia Mihály gyermekei az anyjuknak ju to tt  mittaD 
nemesi kúriát és Jesztrebe birtok felét 1520-ban eladják a Rozson- 
családnak. A sok helyen fekvő birtokrészek tagosítását is keresztül
viszik, am ikor 1520-ban Prokop Jesztrebe, R ozsonm itta, Alsóklobusic 
és Vaszka, m ásnéven Kisszlavnica b irtokokat illetőleg csereszerződést 
köt a Rozson-családdal. 1521-ben Prokop ügyvédül vallja  a Halácsy- 
család több tag já t. (1269 : M otesiczky-lvt. 1521., 1396 : Múz. T. a. 
I. 15., M otesiczky-lvt. 1397., 1406 : Ocskay-lvt., 1407 : Múz. T. a.
X II. 25., 1415 : Dl. 10,365., 1463 : Nedeczky-lvt., 1464 : Múz. T. a.. 
III. 21., 1500 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 8., 1511 : Múz. 
középkori m ásolatok., 1518 Garam szentbenedeki kv t. F. 30. N. 30.,
1520 : U. o. Prot. B. f. 167., 1520 : Lev. Közi. 1937. 234., 1521 i 
U. o. 1937. 235.)

Moczk- (Alsóklobusici) cs. A k iterjed t Klobusiczky-család egyik 
ága. Balázs fiai M átyus és Benyó 1510-ben hatalm askodtak a Pod- 
maniczky-család alsóklobusici birtokrészén. (Podm aniczky-oklvt. 
I. 594.)

Moczk Bfanka- (Alsóklobusici) cs. Szintén a Klobusiczky- 
család egyik ága. János fiai László és Gáspár szintén résztvettek  az 
alsóklobusici hatalm askodásban a Blanka-csáláddal együtt. Mind
két család Alsóklobusicon volt birtokos. (Podm aniczky-oklvt. I. 594.)-

MojsfalvS-cs. Neve előfordul Majosházi, Vásonfalvi és Vásár
falvi alakban is. A család a Rudinai-családból ágazott ki, melynek 
tagjai közül a falunak nevet adó Majos fia János 1359-ben adom ányba 
kap ta  a R adolya m elletti erdőt. Az adom ányosok a k ap o tt erdfr 
terü letén  Vadicsó falu t telepítették, de a század fordulóján Szend- 
szivoj elvette azt tő lük és a sztrecséni várhoz csatolta. Zsigmond 
király lá tva  a jogtalanságot 1419-ben visszaadta a b irtokot V ásár
falvi Mayus fia János fia Miklósnak és rokonainak. György és Mayus- 
László 1438-ban királyi emberek voltak  Tridvori ik tatásánál, János 
fia Miklós pedig ugyanebben az évben Budetin ik ta tásánál volt királyi 
ember. A család későbbi leszárm azottai közül Miklós 1475-ben 
Nedece, Tam ás pedig 1483-ban Sztrecsén v ár és Zsolna ik ta tásánál 
szerepeltek szomszédokként. János és Miklós 1504-ben eladják 
Moj sfalva és Felsővadicsó egész b irtokokat a Kamicsáci H o rv á th - 
családnak. János fia Miklós még R udinán is b írt egy kúriá t, m elyet
1505-ben szintén eladott a H orváth-családnak, de a család nőági 
leszárm azottai, Nagycsepcsényi A nna leányai 1510-ben tiltakoztak  
m iatta . Moys Miklós és Nagycsepcsényi Anna leánya Borbála gyer
mekei 1516-ban nyug ta tják  Plavnói H orváth  Mihály sztrecséni 
várnagyot a Mojsháza és Nagyvadicsó birtokokból járó h itbér és- 
jegyajándék, valam int leánynegyed felől. (1359 : E sterházy-hitb . lvt. 
Rep. 28. F. C. N. 171., 1419 : U. o., 1475 : N edeczky-lvt., 1483 : DL
18,846., N yitrai kp t. N. 9., 10., 1504 : Múz. T. a. II. 5., 1505 : U. o.
X I. 12., 1510 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 13., 1516 : U. o. f. 23.)

Mokon- (Dezséri) cs. A k iterjed t Dezséry-család egyik ága..
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M ihály 1482-ben Cimoráz ik ta tásánál szomszédként szerepelt. 
'{Nyitrai kpt. N. 771.)

Mokonovici-cs. Bővebb adataink  a családra nincsenek, mindössze 
-egy tag ja  ismeretes, Mihály, ak it 1487-ben szomszédként em lítenek 
Prusz ik ta tásánál. (N yitrai kp t. N. 773.)

Mosclci-cs. András, Mihály, Péter és György testvérek 1505- 
ben a Bakolupi-, Dubnicai- és Szlavnicai-családdal együtt eladják 
Kisszlavnica, m ásnéven Vaszka birtokrészüket a B ozson-ésPrileszky- 
családoknak. (Múz. T. a. I. 16.)

Motesiezky-cs. A család a Divék-nemzetség Mikó-ágának b irto 
kain bír, de eddigi adataink  alapján a Divék-nemzetségből való 
leszárm azását nem tud juk  bizonyítani. A család első kétségtelen 
őse az a Pál volt, aki fiával M átyással együ tt 1482-ben e ltilto tta  
M átyás k irály t M ajtény eladom ányozásától. Motesiczky alakban 
a család neve a középkor folyam án nem  fordul elő. B irtoka u tán  m in
dig M ajthényinak nevezik a családot és csak a középkor végén.
1522-ben nevezik őket Motesicról, am ikor a b irtok  neve is lassan 
Motesic alakban állandósul. Pál fia M átyás 1497-ben eltiltja  a Bozson- 
családot Motesic, Lehotka és Petyovka felkérésétől. A nevezett bir
tokokat közösen b írta  a Tom pa-családdal és a birtoklásra vonatkozó
lag 1497-ben egyességet is kötö ttek . Az azonban nem volt tartós, 
m ert 1498-ban M átyás ké t ízben e ltilto tta  a Tom pa-családot az el
idegenítéstől, a Bozson-családot pedig a zálogbavételtől. Majd a 
következő évben, 1499-ben a m ia tt tiltakozik, hogy a Tompa-család 
egy petyovkai jobbágytelkét elfoglalta. A Tom pa-család birtokrészeit 
is megszerezte M átyás Tom pa László halála u tán . 1520-ban Lajos 
király parancsával felszólíttatta  László özvegyét, aki közben Halácsy 
Györgyhöz m ent férjhez, hogy férjének a jószágait, Motesicot, Péter- 
leho tá t és Petyovkát adja á t neki a megfelelő h itbér és jegyajándék 
kifizetése ellenében. A felszólítás u tán  meg is k ap ta  a birtokokat, 
m ert László birtokának, Petrilehotának a felét, m inthogy László 
adósa m arad t a Rozsonoknak, eladja a Bozson-családnak 300 forin
té r t .  A beígért dotalicium kifizetése azonban úgylátszik később tö r
tén t, m ert László özvegye K atalin  a férje M ajtény és Petyovka 
birtokaiból járó hitbér és jegyajándék felől csak 1521-ben nyug ta tja  
M átyást. 1522-ben László leányait, K ata lin t, Dvoreci M ihálynét, 
D oro ttyá t, H alácsy Miklósnét és M ártát is kielégítik M átyás fiai 
György és János az anyjuk Borbála u tán  járó dotalicium uk és a sa já t 
ieánynegyedük felől. A leány ágak kielégítése sok pénzt em észtett 
fel, úgyhogy M átyás fia György ebben az évben kénytelen volt 
zavodgyei birtokrészét elzálogosítani a H erdy-családnak. Pedig 
még ekkor h á tra  volt Tom pa Tam ás leányainak M ártának, A nnának 

M argitnak a kielégítése, de M átyás fia György 1523-ban ezeket is 
kielégítette a nekik Petrilehota, Petyovka és M ajtény birtokokból 
já ró  h itbér és jegyajándék felől. M átyás fiai György, János és Pál
1525-ben László leányát, Trencséni Kolacsánszky Györgynét is ki-
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elégítik a neki járó  dotalicium  és leánynegyed felől. Ez alól a teher 
alól való szabadulás is újabb zálogosítást vont m aga u tán  és György 
a Bobot b irtok  felé eső zavodgyei kú riá já t is elzálogosította H erdy 
Balázsnak. (1482 : M otesiczky-lvt., 1497 : U. o., 1498 : U. o., 1499 : 
U. o., 1520 : Lev. Közi. 1937. 234., M otesiczky-lvt., U. o., 1522 : 
U. o., 1523 : Garam szentbenedeki kv t. F. 49. N. 9., M otesiczky-lvt., '  
1525 : U. o., M ajthényi-lvt. A. 33.)

Xádasdy- vagy Terstyánszky- (N ádasdi, Trestei)-cs. Terczanzky 
(1516) Therzthenzky (1518— 1519) és Tresgyensky (1519) alakokban 
azonban csak a középkor legvégén jelenik meg a család neve. A b irtok
szerző ős, Fekete András 1330-ban kap ta  N ádasd b irtokot, am elybe 
a ha tárok  m egjárása m ellett be is vezették. A ndrás fiai János, István , 
Mihály, Benedek és Tam ás valam ilyen címen jogot ta r to tta k  Dúló 
birtokhoz is, m ert 1367-ben pert fo ly ta ttak  a Dulói-család ellen.
A m ost em líte tt Mihály 1375-ben királyi em ber volt a Dulóiak és- 
Horóciak közötti perben, 1385-ben pedig a H rabovszkyak és Szlop- 
naiak perében. A családra ettől kezdve csak szórványos adataink 
vannak, úgyhogy még leszárm azásukat sem tu d ju k  nyom on követni. 
Vince 1408-ban királyi em ber volt Kocskóc ik tatásánál. M átyás, 
Sebő és Cosan 1444-ben tanúkén t szerepeltek a Viszocsányiak peré
ben. Imre 1461-ben Podluzsán ik tatásához k ikü ldö tt királyi ember 
volt. A családnak György nevű tag ja  1462-ben és 1473-ban K asza 
vár ik ta tásánál m in t szomszéd jelent meg. Balázs 1473-ban pereske
d e tt a Chalupa-családdal, melynek folyam án elégtételadásra köte
lezte a bírói ítélet. Tam ás 1483-ban Sztrecsén v ár ik tatásához ki
k ü ld ö tt k irály i ember volt. László és Gáspár 1496-ban K asza v á r  
ik ta tásánál szerepeltek szomszédként. Gáspár és neje K atalin  1502- 
ben megveszik Szucsinafalva birtokot a Podm aniczky-családtól. 
G áspár és a leányai K atalin , Borbála és Zsófia a felesége K atalin  
révén, aki Nagyudicsi Máté leánya Borbála leánya volt, leány 
negyedbe és dotalicium ba 1502-ben m egkapják a Nagyudicsi-családtól 
Sebestyénfalva felét, amelybe Nagyudicsi Jángs bevallása folytán 
a következő, 1503. évben be is vezették őket. G áspár és neje K atalin , 
akinek ekkor ap já t, S tyavniki Skulteti Jak ab o t is megnevezi az 
oklevél, Sebestyénfalva félbirtokot elcserélik a Podm aniczky-csaiád- 
dal a m ár előző évben m egvett Szucsinafalva b irtokért és a következő 
évben, 1504-ben teljes joggal be is vezetik őket a birtokba. D em eter
1505-ben királyi em ber volt Sebestyénfalva ik tatásánál. Gáspárné 
annak ellenére, hogy teljes kielégítést nyert az Udicsai-családtól, 
annak birtokaihoz továbbra is igényt ta r to tt  és férjével együtt ellent
m ondott, am ikor 1505-ben a m agtalanul elhalt Udicsai János bir
tokaiba, Nagyudicsébe és H lubokába be akarták  vezetni adom ány 
címén a Csatornyás és Szunyogh-családokat. A leányágakat is ki
elégítették az ősi birtokból és így annak összes részeit m eg tartja  
a férfiág továbbra is, M argit, Nagycsepcsényi Gáspárné leánya 
Felicitás leánya Veronika és Nagycsepcsényi A lbert a Nádasd b irtok-
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bői já ró  hitbér és jegyajándék. Valamint Icányiiegyed id o l nyug ta t

ják  Nádasdy Gáspárt és László i. ( iáspár az ősi hirtok teljes megszerzé

sére törekedett és ló i  l-heti zálogba vette édest est vérének Tamás fia 

Lászlónak nádasdi birtokrészéi. Gáspár 1516-ban királyi ember volt 

a felsőhricsói ik tatásnál. A birtokiigyletek révén (iáspár m ár koráb- 

han is összeköttetésben állott a l ’odmaniezky-esaládflal, később azon

ban még szorosabban csatlakozott hozzájuk és 1518-ban a Podma- 

niezky-esaláddal együtt hala lm askodási követett el a Iiozson- 

esalád hólesői b irtokán. A hala lm askodási per még 1519-ben tartott, 

melynek fo lyam án a vádat tagadó Gáspárt a k irály tisztító esküre 

kötelezi. Gáspár birtokszerzési törekvései az. ősi birtok-nagy részének 

megszerzése u tán  a szomszédok felé irányul és 1521-ben Szulyói 

Lénárltó l zálogba vette Szulyó. H radna, Luki és .Markófalva rész

birtokokat, de Szulyói László fia Háláéi tiltakozott ellene. 1522-ben 

újabb  hata lm askodást követtek el. am ikor-László és fiai Menyhért, 

M iklós és János Szlopnai M iklós panasza szerint az ő szlopnai jo b b á 

gyait Nádasdra hurcolták . A Szulyóiak birtokához Gáspár még később 

is fenntarto tta jogát és am ikor lö2(i-ban Szulyói Lénárt és Ráfael 

Szulyó, H radna és Markófalva b irtokokat el akarták  idegeníteni, 

Gáspár tiltakozo tt ellene és ebben az évben zálogjogon be is vezettette 

m agát Szulyói Lénárt szulyói. hradnai, marcsekfalvi és luk i birtok- 

részeibe. (1330 : Anjoukori-okm t. 11.500.. D l. 2621.. 25,085., 25,086., 

1367 : Szulyóvszky-lvt.. 1375 : U. o. .1:585 : Dl. 71 16., 1108 : Dl. 9417., 

1144 : Brogyáni-lvt., 1161 : Múz. T. a. V II. <X., 1462 : N yitra i kpt.

X . 139., 528., 1473: Dl. 17.118., 17,177.. 1483: Dl. 18,846., 1496: 

Dl. 20,315., 1502 : Podmaniczky-oklvt. 1. 383., Teleki-cs. zab láti 

levéltára.. 1503 : Podmaniczky-oklvt. ,1. 385., Teleki-cs. zab lá ti Ívta., 

150f : Podmaniczky-oklvt. I. 112., Teleki-cs. zab láti Ívta., 1505: 

Podmaniczky-oklvt. 1. 152.. 1506: U. o. 505., 1510: Turóci kvt. 

Prot. vet. f. 14., 1511 : U. o. f. 15.. 1516 : Garanjszentbenedeki kvt. 

F. 127. N. 9., 1518 : Dl. 23,030., 23,125., 1519: Dl. 23,125., 23,138., 

1519 : N y itra i kpt. F I'. N. 2.. 1521 : Szádeczky-Kardos Ívta. Bp., 

Szulyovszky-lvt. 1522 : Múz. '1'. a. V III . 16., 1525 : Szádeczky- 

Kardos Ívta. Bp., 1526 : Teleki-cs. zab láti ívta.)

Nagy- (kotessói) cs. L. a A'o/cssof'-családnál.
Najjybossányí-cs. L. a /íossonyf-családnál.

Na(jyescpeséiiyi-cs. Turócmegyei eredetű család. Leányágon 

a Mojsfalvi- és Nádasdy-családokkal á llo tt rokonságban és így azok 

trencséni birtokaihoz is jogot tarto tt. Anna leányai K lára , Tomka- 

házi Tamásné és Zsuzsánna 1510-ben tiltakoztak  az ellen, hogy 

Mojsfalvi Miklós mojsfalvi és felsővadicsói birtokrészeit eladta. 

Gáspár és Nádasdy Margit leánya Felicitás leánya Veronika, Nagy- 

csepcsényi A lbcrtné 1510-ben nyug ta tják  a Nádasdy-családot 

a Nádasd birtokból já ró  h itbért és jegyajándékot, va lam in t leánv- 

negyedet illetőleg. Nagycsepcsényi Anna Mojsfalvi Jánosné volt, 

<le tekintette l arra, hogy 1516-ban em lített gyermekei Mátyás*
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Anna, K atalin  és Zsófia nem egyeznek az 1510-ben szereplő Anna 
leányaival, a személyazonosság kérdését nem  dönthetjük  el. Mégis 
m ellette látszik bizonyítani, hogy A nna m ost em líte tt gyermekei 
ekkor dotalicium ot kapnak  a Plavnói H orváth-családtól a  Mojs- 
falviaktól vásárolt Mojsfalva és Nagyvadicsó birtokokból. (1510: 
Turóci kvt. P rot. vet. f. 13., 14., 1516 : U. o. f. 23.)

Nagyesernai-cs. L. Csernai néven.
Nagydivlnai-cs. L. D ivinai néven.
Nagydomanisi-cs. L. Maszár néven.
Nagydubnici-cs. L. a Z)u6nicz/c(/-családnál.
Nagyfalusi-cs. János fia Erdős 1392-ben a Kerneczi-családdal 

együ tt adom ányba k ap ta  a kaszai várhoz tartozó Egyházasnádasd 
-(Podszkal) b irtokot, amelybe ellentmondás nélkül be is vezették őket, 
de m iután még ugyanebben az évben a Kerneczi-család elzálogosította, 
m ajd  eladta a b irtokot a Leszkóczi-családnak, a Nagy falusi-család 
sem szerepel többé és későbbi időből sincsenek rá  adataink. (Ters- 
tyánszky-levéltár. 1409.)

Nagyhuli-cs. L. Tőkésújfalusi-családnál 1511-ben.
Nagymartoni-cs. Pál országbíró 1341-ben Roszina falu t b írta , 

valószínűleg tisztség jogán. Minthogy a b irtok később a sztrecséni 
v á r  tartozékai között tűn ik  fel, valószínűleg az egész váruradalm at 
h ír ta  Pál országbíró. (Esterházy hitb . lv t. Rep. 28. N. 376.)

Nagysarlói L. Revistyei néven.
Nayyudiesi-cs. L. Udicsi néven.
Nazilovi L. Podhradszky.
Nebojszai-cs. L. a Lióorcsaí-családnál.
Neczpáli-cs. Turócmegyei eredetű család. A lbert király 1439-ben 

«György fia László szakolcai kap itánynak  és testvéreinek Istvánnak, 
D em eternek és ennek fiának Balázsnak adom ányozta Hricsó v á ra t 
a  sztrecséni várhoz tartozó  Konszka és Sztranszka falvakkal együtt. 
A vár korábban egy meg nem nevezett lengyel úrnál volt zálogban, 
de az a király ellenségeihez csatlakozott és így h ű tlen n é  vált. A Necz- 
páliak birtokba venni azonban nem tu d ták  a vára t, m ert az ik ta tá s
hoz kiküldöttek a várban parancsnokló Miklós nevű lengyel kiütései 
m ia tt Zsolnánál továbbm enni nem m ertek. A család később a  Szent- 
miklósi Pongráczokkal lépett rokonságba és ezen a réven kölcsönösen 
segítették egym ást a birtokszerzésben. A huszita korszak zavaros 
birtokviszonyai között tö rtén t elzálogosítások sok esetben eredm ény
telenek voltak, m ert, m int előbb lá ttuk , a birtokbavétel gyakran 
nehézségekbe ü tközött. Különösen jellemző ez a felsőtrencséni 

'b irtokviszonyokra, m ert egy várnak néha több zálogbirtokosa is volt. 
A birtoklásban az oklevelek ereje, de még többször az erőszak dön tö tt. 
A jogigények érvényesítése végett D em eter fia Balázs a Hricsó várra  
és a sztrecséni várhoz egykor tartozó Sztranszka és Konszka b irto 
kokra vonatkozó okleveleket 1456-ban á ta d ta  Szentmiklósi Pongrác- 
nak , de rokona György fia László tiltakozást je len te tt $>e ellene.
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B alázs később perbe keveredett a Szentmiklósi Pongráczokkal és 
részére 1469-ben Pongrácz Istvántól bírói ítélettel lefoglalják a zálo
gos Óvár vára t és tartozékait. Később Balázs birtokjoga forgott 
veszedelemben, amikor 1471-ben a Hricsó várra, továbbá Konszka 
■és Sztranszka trencséni birtokokra vonatkozó okleveleket Balázstól 
Bajmóci Nifor János fiai A lbert és Im re, ennek neje Neczpáli László 
unokája Pongrácz István leánya Zsófia, az u tóbbiak esküvőjekor 
■elvitték. A Szentmiklósi Pongráczok elleni pereskedést is tovább 
fo ly ta tta  Balázs és meg is nyerte, de am ikor 1471-ben királyi ítélet 
értelm ében Balázs jav ára  le ak árták  foglalni Pongrácz István  és neje 
Cecília Zsolna nevű városát, azok a lefoglalást m egakadályozták azon 
a  címen, hogy Zsolna város m ár nincs birtokukban, m ert Pongrácz 
László azt k iv á lto tta  tőlük. A Pongrácz-család egy részével 1473-ban 
kiegyezett Balázs, és Pongrácz Zsófiának a Hricsó vár és az em lített 
b irtokok u tán  járó h itbért és jegyajándékot kifizette. Ugyanekkor 
egyességet k ö tö tt velük az elv itt oklevelek ügyében is. A zálogos 
várakért még később is pert fo ly ta ttak  és Balázs leánya Zsófia, 
Korom B álintné részére a király 1515-ben meg is ítélte  a Sztrecsén 
várból László leánya Cecília, Pongrácz Istvánná leánya, Komorovszky 
Jánosné részét, de am ikor a Pongrácz-család által osztatlan birtoknak 
v allo tt várba Zsófiát be akarták  vezetni, a vár birtokosai Kamicsáci 
H orvá th  M árk és neje M agyar Benigna az ik ta tásnál fegyveresen 
-ellenszegültek. (1439 : Tört. Tár. 1896. 516., 517., 1456 : Ju sth -lv t., 
1469 : U. o., 1471 : U. o„ 1473 : U. o., 1505 : U. o.)

Nedeczky-cs. Nev'e a középkor folyam án csak latinos alakban 
fordul elő. János fiai Péter, László ésJános 1384-ben kapják  adom ányba 
Vadicsó erdőt, Zsigmond király meg is erősítette őket még ebben az 
évben a b irtokban, m elyet ekkor Nedecének nevez. Majd 1412-ben 
újból megerősíti a király Domokos fia János fenti fiait. Balázs 1438- 
ban királyi ember Tridvori iktatásánál. Nedecet 1453-ban Péter és 
osztályos a ty a f ia i: M árton, Sandrin, Gáspár és Péter b írták , akik 
ekkor á tíra tják  Zsigmond király 1412. évi oklevelét. M árton 1462- 
bon is szerepel, am ikor m int szomszéd megjelent Kasza vár ik ta tá sá 
nál. G áspárt, P étert, ennek fiait Sandrint, Györgyöt és M árton fiát 
Miklóst 1475-ben ősi jogon újból bevezetik Nedece birtokába. Rokoni 
kapcsolatok révén más birtokokhoz is jogot ta r to tta k , így M árton fia 
Miklós Lukin és Szvederniken örökölt birtokrészeket Marsovszky 

-Györgytől, de kifizette belőle Szulyói Illés 1476-ban. 1494-ben Miklós fia 
M árton b irta  Nedece fél- és Vadicsó egész b irtokot, melyekbe ősi jogon 
be is vezette tte  m agát. Ra>ta kívül még más tag ja i is voltak ez idő
ben a családnak, így Péter gyermekei Sandrin, Miklós és Margit, 
akik 1498-ban visszabocsátják Miklósnak a nedeci 3 zálogos jobbágy
telket. István és János nedeci birtokrészüket 1502-ben elzálogosítják 
Várini Jakabnak , János nejének B orbálának és Simonnak. (1384 : 
N edeczky-lv t.,’Fejér : CD. X. 1. 153., 205., 1412: Nedeczky-lvt., 
1438 : Dl. 13,241., 1453 : Nedeczky-lvt., 1462 : N yitrai kpt. N. 139.,
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528., 1375 : Nedeczky-lvt., 1476 : Szulyovszky-lvt., 1494 : T ört. Tár- 
1897. 514., 1498 : N edeczky-lvt., 1502 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 4.)

Nedosery-cs. N yitram egyei család. Trencséni b irtoka ism eret
len. Bereck deák 1520-ban királyi em ber vo lt az ugróci várhoz ta r 
tozó b irtokok ik ta tásánál. (Zay-lvt. L itt. I. F. 2. N. 3.)

Nehéz- (Korom pai, Sárosfalvi, Éleskői) cs. Pozsonym egyei 
eredetű család. Trencséni b irtok lásának  kezdete igen zavaros. A z  
tény , hogy m ár 1466-ban b írták , vagy ta lán  inkább jogot ta r to tta k  
Lednice várhoz, m ert ebben az évben P éter és Simon a v á ra t 3000 
fo rin tért elzálogosították a Podm aniczky-családnak, mely azonban 
sem ekkor, sem később nem  ju to tt  annak birtokába. Ekk ori b irtok 
lásukat kétségessé teszi az a körülm ény, hogy a v á ra t P éter és te s t
vére György 1475-ben veszik zálogba 3600 széles prágai garasért 
Kornici Bielik Venceltől. Az elzálogosítást M átyás király is jóvá
hagy ta  és ígérte, hogy a Nehéz-családot m indaddig megőrzi a v á r  
b irtokában , míg a v á ra t 6000 fo rin tért vissza nem  váltja . A királyi 
m egerősítés u tá n  P é te r és György be is veze tte tték  m agukat Lednice 
vár és uradalom  b irtokába, sőt az ik ta tá s t, nem  tudn i m i okból 
kétszer egymás u tán , 1475-ben és 1476-ban is elvégeztették. P é te r 
és István  1497-ben adom ány címén megszerezték a m agtalanul el
ha lt István  kerékgyártó  klucsói és bolessói b irtokrészét, de az ik ta 
tásnál K isporubai, m ásnéven Klucsovei M árton ellentm ondott. 
Később hosszas pereskedést fo ly ta ttak  a szomszédos Oroszlánkő 
birtokosaival a Szlopnai-családdal, akik hatalm askodással vádo lták  
meg P étert. Ez azonban tiltakozo tt a gyanúsítás ellen és 1489-ben a 
tisz tító  esküt le is te tte . Majd 1491-ben újabb v ád a t em eltek a 
Szlopnaiak P é te r ellen, mely szerint P éter nem  engedi a jobbágyokat 
elköltözni Zubák birtokról, még a szokásos fizetség m egadása u tá n  
sem és tiltakozást is je len te ttek  be m iatta . 1494-ben a Podm aniczky- 
családdal fo ly ta to tt Péter pereskedést bizonyos vám szedés m iatt. 
A szomszédokkal fo ly ta to tt viszály P é te r halála u tán  sem szűnt meg 
és Péter özvegye Zsófia 1499-ben hatalm askodást köve te tt el a 
Szlopnai-család mikusóci birtokán. A következő évben, 1500-ban 
Zsófia a Podm aniczky-családdal keveredett perbe, m ert ellentm on
do tt, am ikor királyi parancsra az Okruczky-család okruti kúriáját 
lefoglalták bírság fejében. A Podm aniczky-családdal fo ly ta to tt rossz 
szomszédság még jobban kiélesedett, am ikor 1504-ben Ulászló el
v e tte  a Nehéz-családtól Lednice v á ra t és az t a Podm aniczkyaknak 
adom ányozta. Az ik ta tás azonban nem m ent simán, m ert Péter 
özvegye Zsófia és György leánya Potenciána ellentm ondtak, am ikor 
1504-ben a Podm aniczky-családot adom ány címén be akarták  
vezetni Lednice vár és tartozékai b irtokába. A Podm aniczkyak tehát 
nem ju th a tta k  a vár b irtokába és a m árcius 10-én kelt királyi parancs
csal m ájus 1-én h iába szólítt tták  fel Zsófiát, hogy a férjének elzálo
gosított Lednice várért járó  zálogösszeget vegye fel a Podm aniczky- 
családtól és a v á ra t adja á t, m ert a pénz felvételét Zsófia m egtagadta.
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Az ellentm ondást és a zálogösszeg felvételének m egtagadását meg
m agyarázza az a körülm ény, hogy közben Zsófia a v á ra t á t ak a rta  
játszani R áskai Balázs tárnokm ester kezére. Ebben a törekvésében 
segítette az egész család. György leányai Ilona, Csellyei György 
özvegye, K atalin , Bory Imre özvegye, Potenciana, K em endy Lajosné 
1504-ben hozzájárulnak ahhoz, hogy a ty juk  testvérének, P éternek  
az özvegye, Zsófia Ledniee v á ra t elzálogosítsa R áskai Balázsnak. 
A v ár átadása és a zálogösszeg felvétele közben meg is tö rtén t, m ert 
György leánya Potenciána, Kem endy Györgyné, a fia Lajos nevé
ben is, Ilona, Csellyei György özvegye, fiai Zsigmond és Balázs nevé- 
hen is, továbbá K atalin , Bory Im re özvegye 1504 m ájus 21-én m ár 
nyug ta tják  Zsófiát a Ledniee zálogösszegéből nekik járó  pénz kifize
téséről. A v ár á tadása  u tán  a Podm aniczkyak még tovább fo ly ta tták  
a p e rt és Potenciánát a Ledniee m ia tt folyó perben 1506-ban meg 
nem jelenés m ia tt el is m arasztalták , de ez a vár birtoklásán m ár 
nem sokat v á ltoz ta to tt. (1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 59. Dl. 16,342.,
1475 ; Köpcsényi lvt. Lad. 20. F. 4. N. 34., 35., Dl. 17,714., 17,715.,
1476 : Dl. 17,752., 1487 : N yitrai kp t. K. N. 99., 1489 : Dl. 19,519., 
1491 : Dl. 19,755., 1494 : Podm aniczky-oklvt. I. 248., 1499 : Dl.
20.870., 1500 : Podm aniczky-oklvt. I. 369., 1504 : U. o. I. 405., 407.,
421., Múz. T. a. V. 21., Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 36., 1506 : 
Podm aniczky-oklvt. L 499.)

Némák- (Kishelvényi) cs. Gergely fiai Ádám, Miklós és Ferenc 
a Ném ák Simon kishelvényi b irtoka u tán  járó h itbér és jegyajándék 
felől 1522-ben nyug ta tják  a M ittai Paczor-családot. (Lev. Közi. 
1937. 237.)

Nemeskotessói-cs. L. Kotessói néven.
Németh- (Sztrecsei) cs. Mint előneve m u ta tja , Sztrecsén volt 

birtokos. Jak ab  1505-ben a Leszkovszky-család ügyvédje volt. 
(N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 30.)

Neporáci-cs. L. a Bossányi-családnál Detre fiúsíto tt leányának, 
M argitnak és Lengyel Im rének utódait.

Nezétei-cs. A család feltűnésekor m ár 1358-ban több ágra sza
kadva jelenik meg. Ekkor Zana fia Ádám  birtokának m ondják Nezé- 
té t, melyből egy Miklós fia Tam ás nevű ember részt követel, de a 
vizsgálat m egállapíto tta, hogy neki a birtokból semmi sem já r. 
Később a családnak több, egymással össze nem kapcsolható ága tűnik 
fel. így 1372-ben Bodoló fia Tam ás szerepel, ak it Nezétén Ádám  fia 
Miklós megölt. Még egy új ága keletkezik a családnak, am ikor a kis- 
birtokú Ádám fia Miklós a leányát nem telen emberhez, egy A ntal 
nevű bossáci hospéshez ad ta  nőül. Ez az A ntal 1380-ban nezétei 
birtokossá lesz, am ikor apósától 20 holdat zálogba vesz. 1383-ban 
Bodo fia Tam ás özvegye a hitbére és jegyajándéka felől n y u g ta tja  
Ádám fiait, Ján o st, A nta lt és Miklóst, akik még ebben az évben el
tiltják  a Velcsiczkyeket Nezéte elfoglalásától, Bodo fia Tam ás özve
gyét pedig az eladástól. A családtagok nem  éltek egymással valam i
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nagy békességben, m ert Péter fia György 1407-ben tiltakozást jelen
te t t  be András fia M átyás ellen, aki az ő nezétei b irtokán  hatalm as
kodott. Az ősi b irtok  még jobban  tagozódott, am ikor János fia István
1410-ben elzálogosított a bossáci eredetű A ntal fia Im rének 7 holdat,
1411-ben pedig 4 holdat (k e ttő t a  Vág szigetén, k e ttő t pedig a 
kohányi ú t m ellett) Péter fia Balázsnak. Ügylátszik ez a Balázs is 
távolabbi rokon volt, m ert István  először fe lszó lítta tta  osztályos 
a ty a f ia it Györgyöt és A ntalt, hogy a zálogba szánt földeket váltsák  
magukhoz. János fia Im rét 1412-ben elm arasztalják  és nezétei b ir
tokába b e ik ta tják  Velcsiczky Sebestyént, m iu tán  az a 2 m árka bír
ságot kifizette helyette. Ádám  leányági leszárm azottai még jobban 
s ie tte tték  a  b irtok  elaprózódását, am ikor 1412-ben Ádám fia A ntal 
•ellen leánynegyedi p e rt in d íto ttak  Biróci Benedek és Kohanóci Miklós 
fia M átyás. Egyelőre csak zálog címén birtokosok is le ttek  Nezétén 
Á dám  leányági leszárm azottai, am ikor még ebben az évben János 
fia István egy kú riá t elzálogosított nekik. A közben teljes jogú nemessé 

le tt  (bossáci) A ntal fiai M átyás és Im re még jobban meggyökeresed
tek  Nezétén, am ikor 1414-ben leánynegyedet kap tak  Nezétén K ohányi 
Paskától és M átétól, akiktől Ádám  fia A ntal is leánynegyedet köve
te l t  K ohány és Ozor birtokokból. Később egész apró birtokrészek 
cserélnek gazdát, így 1442-ben A ntal fia György k é t holdat ad  zálogba 
Balázs fia Jánosnak. Hasonló az eset 1463-ban, am ikor M átyás fia 
János, Mihály fia i János és István, Lőrinc fia B álin t és Benedek fia 
Simon visszabocsátják a nekik György fiai Balázs és A ndrás á lta l 
elzálogosított nezétei három  holdat. 1469-ben Stefkó fia Miklós és 
János fia Tam ás bocsátanak vissza egy nezétei kú riá t Jakabnak  és 
fiainak M ihálynak, Jánosnak, Lászlónak és Istvánnak. —  Ádám 
b irtokát később Á dám falvának nevezték, ahonnan utódai Ádámfal- 
v inak nevezték m agukat, Is tván  utódai pedig felvették  a ty juk  u tán  
a Stefkó nevet. L. m indkettő t a fenti néven. (1358 : Akadém ia kéz
ira ttá ra ., Anjoukori-okm t. VII. 311., 1372 : Dl. 37,267., 1380 : A ka
dém ia kézirattára ., 1383: U. o., 1407: M otesiczky-lvt., 1410: Akadé
m ia kézirattára , 1411 : U. o., 1412 : Múz. T. a. I. 28., Akadém ia 
kézirattára ., 1414 : U. o., 1442 : U. o., 1463 : U. o., 1469 : U. o.)

Noífry- (Bajmóci) cs. Olaszországi eredetű család, mely a XV. 
században a Felvidék nyugati részén szerzett nagyobb birtokot. 
János fiai A lbert és Im re, továbbá ennek neje Pongrácz István leánya 
Zsófia az utóbbiak esküvőjekor, 1471 elő tt e lv itték  m agukkal Necpáli 
Balázsnak Hricsó várra, Jahodnik , Konszka és Sztranszka 
birtokokra vonatkozó okleveleit. Ferenc 1472-ben felkérte Missen 
birtokot adom ányba, de a régi tulajdonosok tiltakozást je len tettek  
be ellene. L. még Ludányi Tam ásné a la tt. (1471 : Ju sth -lv t., 
1472: Dl. 17,321.)

Norsicz- (Nagymarkovici, Prileszi) cs. E lőnevük m arkoviéi 
birtokosságukra és eredetükre u tal. Norsycz Györgyöt és Balázst
1484-ben zálog címen bevezetik Prilesz egész b irtokába. György
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apósával, Bohuniczky Jakabbal együtt 1493-ban adom ányba kapja' 
Zápolyal István  nádortól Nemsova b irtokot. U gyanakkor a n ád o r 
ik tatóparancso t is bocsát ki, de annak végrehajtását nem ism erjük. 
Györgyöt 1506-ban bevezetik Kisszlavnica, másnéven Veszka 
b irtokába. L. még Markovszky-család. (1484 : N yitra i kp t. N. 31.y 
1493 : U. o. L itt. Bo., 1506 : O. L. E rnst-gyüjt.)

Nováni-cs. B irtokát nem ism erjük. P é te r 1494-ben királyi em ber 
Ugróc ik ta tásánál. (Zay-lvt. L itt. I. F. I. N. 7.)

Nozdrokóci-cs. ősi trencséni kisnemesi család. Tam ás viszályba, 
keveredett a szomszédokkal, melynek folyam án 1436-ban Kocsóci 
Gergely megölte. A család tag jai közül Egyed fia M átyás fiai László- 
és Miklós okleveleiket biztosabb megőrzés végett Trencsén városára 
b ízták , de az okleveleket 1463 elő tt a husziták onnan is elvitték* 
László, Miklós és Márk 1466-ban békebírák voltak a Bobrovniczkyak 
perében. A család tagjai sokat szerepeltek királyi em berekként, így  
Miklós és László 1467-ben Biróc birtok, László 1469-ben Béla 
birtok , Miklós 1471-ben Zablát b irtok, Imre 1476-ban szomszédként 
szerepel Kocsóc és Rakolup ik ta tásánál. Ugyancsak Im re és M átyás 
1477-ben Trencsén v ár ik ta tásánál voltak  szomszédok. Péter és- 
Im re 1481-ben Rakolup és Kocsóc ik tatásához k iküldött királyi 
emberek voltak. László és János 1482-ben Zam árd ik ta tásánál v o ltak  
királyi em berek. Miklós használatba ve tte  az Ü rm ényi-család ribári 
birtokrészeit is, de 1483-ban e ltilto tták . Ugyanez a Miklós 1485-ben 
Trencsén várm egye alispánja volt. Miklós gyermekei György, Ferenc, 
Péter, János, Tam ás, M árta és M argit 1493-ban egyességet kö tö ttek  
a nozdrokóci kúria ügyében, m ajd  nyug ta tják  Kocsóci Lukácsot a 
Kocsóc, R akolup és Béla birtokokból a testvérük K atalin  u tán  já rú  
dotalicium  felől. M átyás és Ferenc Nozdrokócon kívül Viszocsányon 
is b írtak , m ert amikor 1500-ban hatalm askodást követtek  el a 
trencséni polgárok ellen, viszocsányi birtokukról idézték meg őket. 
Azonban nemcsak ők, hanem  a család többi tag ja i is b írtak  Viszo
csányon, így Miklós fiai Ferenc és János, akik 1504-ben egy viszo
csányi k ú riá t elzálogosítottak Nozdrokóci Benedek fia Balázsnak. 
B írt még Péter fia M átyus is, aki 1504-ben ugyancsak elzálogosított 
egy viszocsányi félteiket Viszocsányi Balázsnak. Tam ás fia Miklós- 
b írt még R ibárin is, de o ttan i, valam in t nozdrokóci birtokrészeit 
Holy Pál nagyszom bati polgár a Rozson-családdal együ tt felkérte,. 
Miklós azonban 1509-ben tiltakozással élt az eladom ányozás ellen. 
(1436 : R akovszky-kvtár, 1463 : Teleki-cs. zabláti Ívta 1485., 1466 r 
Múz. T. a. VI. 9., 1467 : N yitrai kp t. N. 764., 1469 : O. L. K isebb 
letétek  52. cím. 98. sz., 1471 : Dl. 17,219., 1476 : N yitrai kp t. N. 6.,
1477 : Dl. 17,982., 1481 : Múz. T. a. IV. 18., 1482 : U. o. X. 3., N y itra i 
káptalan . N. 11., 1483 : N yitrai kpt. P ro t. extraser. I. 8., 1485 : 
Teleki-cs. zabláti Ívta, 1493 : U. o., Dl. 37,260., 1500: G aram szent
benedeki kvt. I7. 78. N. 34., 1504 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. 35., 
1509 : Szepesi kp t. Prot. I. f. 70.)
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Nozdroviczky-cs. A csajád neve kialakult form ájában a közép
korban nem fordul elő. Szintén a legősibb trencséni családok közé 
tartozik . A névadó Nozdrovicon kívül korán b írt m ár a család 
Viszocsányon is, Simon fia Benedek 1352-ben perli Viszocsányi Endre 
fia  M ártont viszocsányi birtokrészének elfoglalása m iatt. A család 
másik ágát Márk képviseltei akinek fiai Péter és László 1366-ban 
k irály i emberek voltak  a Koromszegiek hatalm askodási perében. 
P é te r 1396-ban szintén királyi ember volt B azarádfalva ik tatásánál. 
A család valószínűleg leányágon a Dulói-családtól szárm azott, m ert 
Balázs papot és Péter fia Is tv án t 1400-ban, am ikor Dulói András 
f ia  A ndrás panaszt em elt ellenük, hogy 300 forint értékű holm iját 
•elvitték, Dulói Miklós ágából szárm azónak m ondják. A családnak 
•ez az ága szintén b írt Viszocsányon és 1407-ben P é te r fia Balázs pap, 
biróci plébános pert fo ly ta to tt a Viszocsányi-család tagjaival a viszo
csányi plébánia m ellett fekvő birtokrészért. A Dulói-család révén 
Dúló egy részére is igényt ta r to t t  a család és Balázs pap 1411-ben 
ígéretet tesz Egresdy M átyásnak, hogy ha dulói b irtoka visszaszer
zésében segítségére lesz, fizet neki öt m árkát. A családnak volt még 
•egy, az előbbiekkel össze nem kapcsolható ága is, melynek tagja, 
Pető fia Péter fia Sebestyén 1413-ban leánynegyedet k apo tt Horó- 
•con és Lehotkán a Horóci-családtól. Később a ké t b irtok  m ia tt perbe 
is keveredett a Horóci-családdal, amellyel szemben 1420-ban perét 
meg is nyerte. A leszárm azottak közül M árton fia István 1422-ben 
is b írt Viszocsányon. Valószínűleg azonos ezzel az az István , aki 
1435-ben Liborcsa ik ta tásánál királyi em berként szerepelt. A későbbi 
utódok közül M átyás 1468-ban Pruszka és Tuhinye ik tatásához ki
je lö lt királyi em ber volt. Zsigmond fia Pál 1473-ban szomszédként 
szerepelt Ledec és K asza ik tatásánál, Miklós pedig L ietava ik ta tá 
sánál 1474-ben. Pál ugyancsak szomszédként je len t 1492-ben Hlozsa 
ik tatásánál. M átét 1510-ben megölte Rozvágyi László ezért 
b irto k a it Nodrovicon és Borcsicon a király a Zabláthy-családnak 
adom ányozta, de Máté fia Gáspár az ik ta tásnál ellentm ondott, 
m ajd a következő évben M átyás és Benedek tiltak o z tak  az ellen, 
hogy a Borcsiczky-család m agát be ik ta ttassa  az ő borcsici 
birtokrészükbe. (1352 : Teíeki-cs. zabláti Ívta, 1366 : Múz. T. a.
X II. 1., Fejér : CD. IX. 7. 253., 1396 : Múz. T. a. I. 15., 1400 : 
Szulyovszky lv t., 1407 : Brogyáni-lvt., 1411 : Szulyovszky-lvt.,
1413: Dl. 10,757., 1420: Dl. 10,757., 1422: Brogyáni-lvt., 1435: 
Dl. 12,688., 1468 : Múz. T. a. X. 5., 1473 : Podm aniczky-oklvt. I.
108., 110., 1474: Múz. T. a. 1476. IX . 5., T eleki: A H unyadiak 
kora. XI. 516., 1492 : Dl. 19,860., 1510 : Garam szentbenedeki kvt. 
F. 35. N. 8., 1511 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 17.)

Ny'trai káptalan. Igen korán b írt Trencsénben, de b irtokát, Rajec 
prédium ot 1236-ban cserébe ad ta  Rajeci K ázm érnak a Tardoskedd 
m elletti A pka és lto n  falvakért. (Mon. Strig. I. 318., Esztergomi kpt. 
C. 2. 9. 1.)
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Nyitrai piispölíséj). A trencséni várispánságnak és a nyitrai 
püspökségnek a terjeszkedése, m int az egyházi és a világi 
hatalom nak az egész országban, egy időben és egy irányban folyik 
le. így a király m ellett legrégibb trencséni birtokosnak a ny itra i 
püspökséget kell ta rtanunk . A lakosság szaporodásával a királyi és 
püspöki népek között a ha tárok  m ia tt viszály tö r t ki, de a várispán 
1208 körül egy ességet te rem te tt és m egjáratta  a püspökség Szkala, 
Hricsó, Trencsénpüspöki és Borcsán nevű birtokainak a h a tá rá t. 
1236-ban a püspökség elcserélte a káptalannal közös rajeci uradalm at 
Rajeci Kázm ér nyitram egyei birtokaiért. A püspökség még egyéb 
b irtokokat is szerzett Trencsénben, így Biccse és Jeszenic fa lvakat 
m ár 1271-ben a püspök kezén ta lá ljuk , am ikor ezeknek a birtokában, 
továbbá a trencséni vásár- és révvám  harm adában  és a tizedben 
István király m egerősítette a püspökséget. Biccse azonban nem  volt 
a püspökségnek ősi birtoka, m ert azt 1250-ben még File bán  fiai 
b írták . Csák Máté uralm a a püspökségre nézve is igen hátrányos 
volt, m ert Máté, m int a püspök 1318-ban panaszolja, elfoglalta 
trencséni kú riá já t és birtokainak jobbágyait annyira nyom oríto tta , 
hogy a Trencsén körüli falvakban lakó 70 jobbágyból mindössze 30 
m aradt. Jeszenic és Biccse f .Jv ak a t is elfoglalta Csák Máté, szucsáni 
várnagya pedig elvette Szkala b irtok felét. Csák Máté uralm a u tán  a 
püspökség ism ét visszakapta összes trencséni b irtokait, sőt azokhoz 
még ú jak a t is szerzett, am ikor 1323-ban Sm aragdus comes Püspöki 
•és N astic b irtokokat a püspökségnek ad ta , m elyet a következő évben 
ellentm ondás nélkül be is vezettek a birtokokba. 1338-ban Dobrasó 
b irtoko t is a püspökség kezén találjuk . A b irtok ha tá ra i m ia tt 1346-ban 
per keletkezett, melynek folyam án a b irtok  déli részén fekvő, 
Petrilehota felőli vitás részt a püspökség kap ta  meg a bírói ítélet 
értelm ében. 1355-ben Kotessó részbirtokot ajándékba kapja Kotessói 
Moczktól a Szent Luca tiszteletére em elt egyház patronátusi jogával 
együtt. A püspökség trencséni b irtokai közül Biccse fejlődött a 
leggyorsabban. 1375-ben, am ikor a püspök az o ttan i soltészi jogot, 
kú riá t és vám ot Dam ján fia Péter biccsei polgárnak adja, Biccsét 
m in t civitast említik. Már Biccse haszonvételei egy részének 
elidegenítésével megkezdődött a püspökség trencséni birtokainak 
lassú idegen kézbe való vándorlása, ami ettől kezdve az egész 
középkoron á t fo ly tatódott. Szkalka b irtokot, illetve, m int a többi 
adatokból k itűnik, a tőle keletre fekvő A pátit 1378-tól zálogban b írta  
a Velcziczky-család. 1380-ban Smaragdus testvérének Andrásnak 
leányágai leszárm azottja, Zsám bokréti Péter tám ad ja  meg perrel 
a püspökséget és részt követelt Püspöki és N astic birtokokból. 
Jogigényével azonban elutasítják , m ert bebizonyosodott, hogy 
m indkét b irtok  szerzett b irtoka volt Sm aragdusnak. Majd Püspöki 
h a tá ra  m ia tt keveredett perbe 1394-ben Egresdy Mihálylyal. 
A püspökség birtokainak elidegenítése tovább ta r t  és 1394-ben 
Jeszenic bíróságát megveszi a Szunyogh-család. Az Egresdy-családdal
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is tovább ta r t  a per, m ert Püspöki és N astic birtokok jobbágya
1411-ben hatalm askodtak  Egresden. Biccse város még 1450-bei 
a püspökség kezén volt, amikor az o ttan i soltészságot Saczkovzk] 
nevű lengyel eladta Bohuszlávici Syd Szaniszlónak. Nemsokárí 
azonban idegen kezekre kerü lt a város. Egyideig Szentmiklós 
Pongrác, m ajd  Podm aniczky Balázs b írta , később úgy a várost, mini 
az o ttan i várkasté ly t M átyás király előbb bizonyos cseheknek, majc 
T ettauer Vilmosnak zálogosította el. A ntal ny itra i püspök 1492-ber 
ki akarta  a várost és várkasté ly t vál tan i és a birtokos T e ttau ert fe 
is szó lítta tta  a kiadásra. Ez a kísérlet azonban eredménytelen m aradt 
sőt Biccsét véglegesen elvesztette a ny itra i egyház, am ikor 1500-bar 
a király a Szerdahelyi Im reffy-családnak adom ányozta a várost 
A ny itra i egyházat ugyanakkor a dömösi egyház adom ányává 
kárpó to lta  a király, ami annál többet je len te tt, m ert addig semmifék 
kárpó tlást nem  k ap o tt a város és kastély zálogbirtokosaitól. (1208: 
HO. VII. 4., Dl. 54., 55., 1236: Mon. Strig. I. 318. Esztergomi kp t 
C. 2. F. 9. N. 1., 1250 : F e jé r : CD. VII. 2. 149., 1318 : U. o. VIII. 2
169., 1322 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27., 1323: U. o., 1338: U. o.;
1346 : U. o„ 1355 : Dl. 4533., 1375 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 27. F. 
A. N. 22 et B., 1378 : Dl. 6538., 1380 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27.; 
1394 : N yitrai püspöki lv t. Ju ra  extr. Bicse. I. 3., 1411 : Múz. T. a. 
X I. 20., 1450 : Dl. 14339., 1492 : G aram szentbenedeki kvt. F. 66. N.
25., 1497 : U. o. F. 61. N. 8., 1500 : Dl. 20,396.)

Oblahovszky- (Szedlicsnai) cs. Oblahowczky M árton 1520-ban
szomszéd volt a szedlicsnai ik ta tásnál. (O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 
101. sz.)

Oblazói-cs. László 1439-ben szomszéd B udetin  ik tatásánál. 
Gáspár 1503-ban királyi em ber Udicse ik tatásánál, Miklós és Gáspái 
pedig 1508-ban szomszédok B udetin  ik ta tásánál. (1439 : Esterházy- 
hitbizom ányi lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3., Fejér : CD. XI. 170., 1503 :
Podm aniczky-oklvt. I. 400., 1508 : Gr. Dessewffy-lvt.)

Ocskay-cs. N yitram egyei eredetű család. 1429-ben János és A nd
rás hatalnfaskodtak a Bossányi-család Neporác nevű birtokán. B ir
tokaik, m elyeknek nevét nem  ism erjük, te h á t Neporác környékén 
voltak. (O. L. Bossányi-lvt. N. 62.)

Ohváth- (M ittai) cs. A szétágazott M ittai-család tag ja . Ohwatb 
M átyás fia Im re perben áll M ittai Prokop özvegyével, A nnával, ennek 
dotaliciuina m ia tt és 1483-ban kötelezi magiét, hogy a Jesztrabe 
birtokon összeülő nyolc békebíró döntésének aláveti m agát. (N yitrai 
káptalan . P ro t. extraser. I. 21.)

Okruezky- (O kruti) cs. A családból János 1469-ben szomszéd 
volt a puchói ik tatásnál. M átyás, Miklós (Mikolas) és Benedek h a ta l
m askodtak a Podm aniczky-család. proznai birtokán. Az e m iatt 
keletkezett perben a király meg nem jelenés m ia tt 1500-ban per
vesztesnek ítélte  őket. A k iró tt bírság fejében le is foglalták okruti 
és pominóci kú riá jukat 3—3 m árka értékben. János 1525-ben tanú a
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jablonovei hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. (1469 : Dl.
2456., 1500: Podm aniczky-oklvt. I. 354., 368., 1525: Dl.
24,068.)

Oláh- (Divéki) cs. L. a J3od/-családnál 1388-ban.
Ölasz- (Kisfalusi) cs. Olaz János fia Pál fia László 1479-ben 

tiltakozo tt az ellen, hogy nagybáty ja  Mihály a ké t Sztrecse b irtokra  
vonatkozó okleveleket m egsem m isítette és a b irtokot felkérte, 
am ikor a rra  M átyástól neki új adom ánya van. (Ocskay-lvt.)

Olaszi-cs. Benedek 1469-ben adom ányba kap ta  Neporác b irto 
kot, de az eladományozás ellen úgy a Bossányiak, m in t a Baracs- 
kayak  . tiltakoztak . Tényleges b irtoklására nincsenek adataink. 
(Akadém ia kézirattára.)

Onory-cs. Nyitram egyei eredetű család. A Bessenyői Saár-család 
révén igényt ta r to t t  Brezolup b irtokra  és am ikor azt a Pecse- 
nyánszky-család m agtalan  halála u tán  a király Podm aniczky László
nak adom ányozta, Onory P é te r az ik ta tásnál 1470-ben, m ajd 1471-ben 
másodszor is ellentm ondott. András és neje D orottya, leányai M argit, 
Zerdahelyi Mihályné és Zsófia, Brogyáni Miklósné Dulón is b írtak .
1507-ben panasszal fordultak  az országbíróhoz, hogy a Rozsonok 
az ő dulói birtokrészüket elfoglalták, am it a m eg tarto tt vizsgálat is 
igazolt. (1470 : Podm aniczky-oklvt. I. 92., 98., 1507 : Garam szent
benedeki k v t. F. 20. N. 45.)

Orlóci cs. A birtok u tán  több család is nevezte m agát Orlócinak, 
de ezek a M ikulay- és Prónay-családok tag ja i voltak. A tu lajdon
képpeni Orlóci-család, m elynek m ásik nevét nem ism erjük, szintén 
közeli rokonságban állo tt a Prónay-családdal, m ert am ikor Orlóci 
K ristóf fia László és fia M árton 1342-ben ta rto z tak  volna átadni 
Orlóc b irtoko t bírság fejében M ikulay A ndrásnak, a b irtoko t m int 
legközelebbi rokon, a Prónay-család v á lto tta  magához. A b irtok  
m ia tt folyó p e rt László özvegye tovább fo ly ta tta  a Mikulay-család 
ellen. (Dl. 3499., 3525., A njoukori-okm t. IV. 239., 271.)

Oroszlánkői-, máskép Szlopnai-cs., 1. utóbbi néven.
Orros- (Szlavnicai) cs. A több ágat képviselő Szlavnicai-család 

tag ja . Benedek 1461-ben Léva város szom szédjaként szerepelt. 
(N ádasdladányi lvt. I. 24.)

Országit- (Gúthi) cs. Mihály és fia László 1479-ben adom ányba 
kap ták  a m agtalanul elhalt Rakolupi Gebes György Kishoholna 
egész-, valam int I\akolup és Kiskocsóc félbirtokait, azonban sem a 
bevezetésre, sem későbbi birtoklásukra nincsenek adataink. (Dl. 
18,248.)

Országit- (Verbkai, m áskép Hanzlikovavezi) cs. A Verbkai- 
család egyik ága. Benedek leánya D orottya, a leányai Anna és 
D orottya nevében is, a V erbka, máskép Hanzlikfalva birtokból járó 
h itbér és jegyajándék, valam int leánynegyed felől nyug ta tja  a 
Verbkai H rehor-családot 1483-ban. (N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 6.)

Oszlányi-cs. Márkus fia János 1321-ben adom ányba kap ja  Károly

Fekete Nagy A n ta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 21
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királytól Orlóc birtokot. Itteni b irtoklásukra azonban nincsenek 
adataink . A család a középkor végén szárm azott fel újból Trencsén 
megyébe, am ikor András, H atnai Margit férje 1504-ben a neje révén 
birtokolt jószágokra nézve kölcsönös örökösödési szerződést k ö tö tt 
a H atnai- és Szunyogh-családokkal. (1321 : Ghiczy-lvt., 1504: 
■Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et C.) L. még a H atnai- és 
Szunj/os'/i-családoknál.

Ottlik- (Ozori, Felsőozori, Rozváci) cs. O thlyk János 1484-ben 
a szintén Ozoron birtokos Svehla-család ügyvédje. János fiai M árton 
és György 1492-ben Kohányon és Felsőozoron bírnak egyes részeket. 
János, aki 1496-ban királyi em ber volt, a rozváci előnevet viselte. 
Márton 1513-ban Felsőozoron négy jobbágytelket és egy, a Swinna 
folyó m elletti Demeterowska nevű ré te t elzálogosít a M ittai Rozson- 
családnak. (1484 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 9., 1492 : Dl. 19,884., 
1496 : N yitrai kpt. F. N. 2., 1513 : U. o. Z. N. 5.)

Ozory-cs. Neve 1500-ban előfordul Ozerowzky alakban is. 
■ősrégi trencséni család. Első őse Hotszlov volt, aki 1234-ben kapta 
Ozort adom ányba. Később a K ohányi-családdal kerültek rokonságba 
és K ohányon is szereztek birtokrészeket. László fiai János és Asold 
(Oszwald), továbbá Simon, György, Demeter, Domokos és Miklós
1394-ben Ozoron és K ohányon osztozkodtak a Kohányi-családdal. 
A család tag jai ettől kezdve hosszú időn keresztül csak m int királyi 
emberek szerepelnek. János 1412-ben a dulói, László fia Oszvald 
1414-ben a neporáci iktatáshoz k iküldött királyi emberek voltak. 
György 1424-ben Trencsén várm egye szolgabírája volt. Sinka és 
János 1426-ban a neporáci hatalm askodás ügyében kiküldött királyi 
«mberek voltak. Márk 1440-ben a hornyáni ik ta tásnál szerepelt, 
1455-ben pedig az ugróci ik tatásnál. Szaniszló és Márk fia János 
1465-ben a pruszi iktatáshoz k iküldött királyi emberek voltak, 
ugyanúgy András 1500-ban. K risztin 1513-ban a felsőozori ik ta tá s
nál szerepelt. D rietom án is b írt a család, de András itten i b irtok 
részeit 1515-ben elzálogosította a Zabláthy-családnak. (1234 : Fejér : 
CD. III. 402., Századok 1906. 626., 1394 : R udnay-lv t., 1412 :
Szulyovszky-lvt., 1414 : O. L. Bossányi-lvt. N. 4., 1424 : Simonyi- 
levéltár 106. sz., 1426 : O. L. Bossányi-lvt. N. 106., 1440 : N yitrai 
kp t. N. 70., 1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a., 1465 : N yitrai kpt. 
N. 1068., 1500 : Podm aniczky-oklvt. I. 342., 1513 : N yitra i kpt. 
Z. N. 2.. 1515 : Garam szentbenedeki kvt. F. 128. N. 3.)

Pachyk-cs. Pál 1481-ben Ugróc ik tatásánál szerepelt királyi 
em berként. Közelebbieket sem a családról, sem birtokáról Bem 
tudunk. (N yitrai kp t. N. 666.)

Paczur- (K özépm ittai) cs. Szaniszló fia Tam ás Kishelvényen 
b írt, amelyből 1522-ben kifizeti a Nem ák-családnak járó h itbért és 
jegyajándékot. Mint előneve m u ta tja , K özépm ittán is birtokos volt. 
(Lev. Közi. 1937. 237.)

Pnksy- '(Pakosi) cs. Olivér fia Leusták és Ferenc bírták  a XIV.
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század végén a többi Rátold-nem beliek révén Lednice várá t, de azt 
1392-ben elzálogosították H enk nevű csehnek. (Dl. 7748.)

Palczek- (Dvoreci,. Szokolóci) cs. Pál fia György 1484-bén bírta 
Dvorecen a Sebikovszky dwor nevű kúriát. Tamás m agtalanul halt 
■el és dvoreci birtokrészeit 1520-ban az Egresdy- és Halácsy-családok 
k ap ták  adom ányba, de ezek azután á tad ták  vejének Szokolóci 
Palczek M átyás fia Miklósnak más dvoreci birtokrészekért cserébe. 
(1484 : N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 15.* 1520 : Garamszentbenedeki 
kv t. P ro t. B. f. 174.)

Palezek- (Szokolóci) cs. 1. a Dvoreci PaZeze/r-családnál.
Patvar- (Dezséri) cs. A szétágazott Dezséry-család tagja. Nevé

nek változatai Pathw ar és Pothw ar. ő si dezséri birtokrészük mellé 
korán megszerezték H ornyánt is, melyre János fiai György, Zsig- 
m ond és János 1440-ben kap tak  adom ányt Ulászló királytól. Zsig- 
mond 1455-ben Ugróc és 1464-ben ölved ik tatásánál m int szomszéd 
jelent meg. János 1466-ban Bán iktatásához kiküldött királyi ember 
volt. Valószínűleg azonos ezzel az a Jankó, aki 1471-ben Brézolup 
ik ta tásánál szerepelt, m int királyi ember. Bereck 1482-ben, János 
pedig 1486-ban Cimoráz ik tatásánál m int szomszédok jelentek meg. 
Bereck 1492-ben a báni hatalm askodás ügyében ta r to tt  vizsgálatnál, 
1494-ben a Bán m iatt folyó perben és az ugróci ik ta tásnál, 1498-ban 
pedig a Zam árdi iktatásnál szerepelt királyi em berként. Valószínűleg 
szintén a család tag ja  és az előbbivel azonos az a csak Dezsérynek 
nevezett Bereck, aki 1510-ben ellentm ondott, amikor Zabláthy 
Jerom ost be akarták  vezetni Nozdrokóczi Máté borcsici birtokrészébe. 
Vencel 1513-ban királyi em ber volt a felsőozori ik tatásnál. Ambrus 
és László 1516-ban hatalm askodtak Dánffy András özvegyének 
podluzsáni birtokán. (1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a., 1464: 
Múz. T. a. III. 21., 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 65., 1471 : U. o. 
I. 99., 1482 : N yitrai kp t. N. 77., 1486: U. o. N. 685., 1492 : Podma- 
niczky-oklvt. I. 217., 1494 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 7., Podm a
niczky-oklvt. I. 255., 1498 : Dl. 24,997., 25,285., 1513 : N yitrai kpt. 
Z. N. 5. 1516 : Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 15.)

Patvar- (Üjfalusi) cs. Potw ar György 1523-ban ügyvédeket 
vallo tt. B irtokát nem ism erjük, előneve Ú jfalura u tal. (Lev. Közi.
1937., 239.)

Pecsenyánszky-, máskép Szvatokriszky-, Pecsenyei-, Keresztúry- 
(Pecsenyei) cs. E  sok néven szereplő családra nagyrészt csak ki
halásával kapcsolatban vannak adataink. György Brezolupot b írta  
és 1470 előtt m agtalanul ha lt el. A családnak másik ága, mely László 
nevű tagjában hasonlóképpen m agtalanul ha lt ki 1473 előtt, szintén 
Brezolupon volt birtokos. János özvegye és leányai pecsenyéd!, 
cimorázi és endrédi birtokosok voltak, de itten i részeiket 1474-ben 
elfoglalta a Soki-család és különböző hatalm askodásokat követe tt el. 
<1470: Dl. 17,014., Podm aniczky-oklvt. I. 90., 1473: U. o. I. 113., 
1474 : G aram szentbenedeki kv t. F. 54. N. 28.)

21
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Pecsovics-, Petkovies- (Drietom ai, Sztupnyei, Tuhinyai) cs- 
Pechowych M átyás és fiai Gergely, Péter, K risztin , Mihály és Já n o s  
1467-ben új adom ányba kapnak M átyás királytól nyolc tuh inye i 
jobbágytelket, melybe ellentmondás nélkül be is vezették  őket., 
Később azonban ezek m ia tt a telkek m ia tt viszály tám ad t a  
Szlopnai-családdal, m ert az Oroszlánkő várához szám íto tta  a telke
ket és abba m agát be is akarta  ik ta tta tn i, de M átyás és fiai, va lam in t 
István fia Mihály fia Ezekiel ellentm ondottak. Később azonban a, 
b irtok lást illetőleg olyértelm ű egyességet kö tö ttek  a Szlopnai- 
családdal, hogy az ellentm ondást visszavonva átengedték a nyolc 
te lket a m alommal együtt a Szlopnai-családnak, amely viszont 
családjuk kihaltáig visszaadta nekik oly feltétellel, hogy am ikor 
Oroszlánkő v árá t ellenség tám ad ta  meg, ta rto zn ak  a telkek fejében: 
a Szlopnai-család költségén katonáskodni, békeidőben azonban 
joguk van bárhol és bárkinek szolgálni. Ezzel az egyességgel teh á t a  
család Oroszlánkő prédiálisává te tte  m agát. Valószínű, hogy ennek 
az egyességnek a következm énye volt, hogy 1478-ban M átyás fia it 
zálog címén újból bevezették a tuhinyei nyolc jobbágytelek b ir
tokába. A családnak még egyebütt is voltak  birtokai, m ert M átyás
fiá t Gergelyt Péter leánya K risztina 1480-ban a  neki Tuhinye, D ul6 
és Dulóújfalu zálogbirtokokból járó h itbér és jegyajándék kifize
téséről nyug ta tja . István 1481-ben m in t szomszéd Kishoholna és- 
Kiskocsóc ik ta tásánál szerepelt és m in t előneve m u ta tja , D rietom án 
is birtokos volt. Szintén a drietom ai előnevet viselte P éter, akinek
1493-ban m egítélte a várm egye a  D rietom a birtokból járó  leány
negyedet a Zam aróczy-család ellenében. (1467: Dl. 16,477., 16,474.,. 
N yitrai kp t. N. 66., 1474 : Dl. 17,533., 1478 : Múz. T. a. IU. 1.» 
1480 : Dl. 18,359., 1481 : Múz. T. a. V. 18., N yitrai kpt. N. 256.„ 
1493 : Dl. 20,107.)

Pelho- (Üjfalusi) cs. Péter 1492-ben szomszédként jelent m eg 
egy újfalusi birtokrész ik ta tásánál. Előneve Szkalaújfalura m u ta t. 
(N yitrai kpt. ZZ. N. 148.)

Peres-cs. Perws János 1508-ban Biccse határjáráshoz k ik ü ld ö tt 
királyi em ber volt. A család trencséni b irto k á t nem  ismerjük. (Pod
m aniczky-oklvt. I. 554.)

Pesk- (Velcsici) cs. A Velcsiczky-család egyik aga. János ellen 
1437-ben Márk trencséni polgár hatalm askodott. (Dl. 13,135.)

Pessák- (Verbkai) cs. A Verbkai-osalád egyik ága. Simon 1437. 
évben megyei k ikü ldött volt, Pé ter pedig szomszédként szerepei
1491-ben a zam árdi ik tatásnál. (1437 : Dl. 13,135.-, 1491 : N y itra i 
kpt;* N. 776.)

Pethö- (Gersei) cs. L. a i?tís/cay-családnál 1515-ben.
Petkovics-cs. L. a Pecsovics néven.
Petlendi-cs. L. a iferes/rényí-családnál.
Petii- (Petőfalvi) cs. Pál és gyermekei László és Zsófia 1470-beru 

megosztoznak az azonos anyai őstől (ab uno utero) szárm azá
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Pleskóczy- és Szécsényi-családokkal R átonyi Miklós hoholnai bir
tokrészén. (N yitrai kp t. N. 568.)'

Petrácz- (Nagydivinai) cs. A D ivinai-család egyik ága. Petrácz 
P é te r és testvérei István, M árton, Jakab , Gál, Tam ás és Jak ab  ellent
m ondottak  Zavadkán és D ivinán, am ikor Kinizsi P á lt be ik ta tták  
1474-ben L ietava vár és tartozékai birtokába. Az ellentm ondást 
azonban rövid időn belül visszavonták, m ert az ik tatóparancs h á t
lap já ra  tö r té n t feljegyzés ellenére is k iad ta  a n y itra i káp ta lan  a púra 
statucioról szóló oklevelet. (N yitrai kp t. N. 492., Dl. 17,605., Múz. 
T. a. 1476 . IX . 5., T e lek i: A H unyadiak kora. XI. 546.)

Petrovici-cs. M árton deák 1483-ban Sztrecsén vár ik ta tásánál 
m in t szomszéd jelent meg. (Dl. 18,846., N yitrai kp t. N. 9.)

Piechói-cs. László és Manos 1453-ban m int szomszédok jelentek 
meg a bohunici ik tatásnál. Lukács fia István fia Ján o st 1441-ben be
vezetik az A ndrás fiaitól, D em etertől és H olytól, továbbá Benedek fia 
Lőrinctől v e tt piechói birtokrészekbe. Holy és Manos egy-egy, később 
is tö bbe t szereplő családnak le ttek  a névadói. L. o tt. (1453 : Múz. 
T. a. IV. 3., 1441 : Dl. 13,626.)

Pistank-cs. P ysthank  Gergely, m in t a Szunyogh-család osztályos 
a tyafia  1487-ben adom ányba k ap ta  a m agtalanul e lhalt Viszolai 
Miklós Viszolaj és Szverepecz nevű b irtokait, az ik ta tásra  és bir
tok lásra  azonban nincsenek adataink. (Gr. Dessewffy-lvt. Poss. 
36. cs., Balassa-lvt.)

Pleskóei-cs. H oholnán b írt, ahol Péter és nagy D em eter testvérek  
a velük anyai ágon rokon Szécsényi- és Pető-családdal együ tt 
1470-ben megosztoznak a m agtalanul elhalt R átonyi Miklós b ir
tokrészén. (N yitrai kp t. N. 568.)

Pobera- (Felsőozori) cs. Mint b irtokai m u ta tják , az Ozory- 
családból ágazott ki és rokon az O ttlik-családdal is. Miklós fiai 
A ndrás és P é te r 1492-ben leánynegyedet kapnak  K ohány és Ozor 
b irtokokból, m ajd  a következő évben, 1493-ban ők elégítik ki Svehla 
János özvegyét D oro ttyá t, a neki Ozory Szaniszló u tán  járó leány
negyed felől. A ndrás 1508-ban ügyvédeket va llo tt. Búikon is b írt, 
de o ttan i birtokrészeit még 1508 elő tt elzálogosította Syd Szaniszló- 
nak. (1492 : Dl. 19,884., 1493 : Dl. 19,084., 1508 : N yitrai kpt. Prot. 
extraser. I. 38., I. 47.)

Poesarovalehotai L. Kartus.
Podhradláni-cs. 1. Rozson- (Podrágyei) cs.
Podhradszky-cs. A család őse Nazilovi Jakus, vo lt bolondóci 

várnagy és testvére Petrassius 1395-ben kap ták  Podhrágy falu t 
új adom ányba Stibor vajdátó l, am it 1397-ben Zsigmond király is 
m egerősített. A család csák a következő század vége felé szerepel 
ú jra , am ikor Zsigmond 1482-ben kielégíti Podhradszky Jánosné, 
Mesgyeni Veronika hitbére és jegyajándéka felől a Mesgyeni-családot. 
Zsigmond 1484-ben is szerepel m int királyi em ber Oroszlánkő és a 
Zam aróczy-család birtokainak ik tatásakor, 1493-ban pedig Trencsén
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várm egye szolgabírája volt. 1500-ban Péterrel együtt adom ányba k a p ta  
a m agtalanul elhalt Bélái Imre és Benedek két bélai kúriá ját, de se a 
b eik tatásra , se pedig a későbbi b irtoklásra nincsenek adataink. 
Jánost 1506-ban teljes jogon bevezetik Podhrágy birtokába. (1395 : 
Podhradszky-lvt. 1397., F e jé r : CD. X. 2. 393., 1397: Podhradszky- 
levéltár, 1482 : Múz. T. a. 18., 1493 : Teleki-cs. zabláti Ív ta., 1500: 
Podhradszky-lvt., 1506: Múz. T. a. IX . 18.)

Podmaniczky-cs. Régi trencséni eredetű család, melynek első' 
ism ert őse, A drián fia Miklós 1351-ben tűn ik  fel, am ikor a Teplai- 
családdal együtt adom ányt k apo tt Lucska erdőre, mely m int a 
beik tatáskor feljegyzett határjelekből kitűnik, m agában foglalta 
Facskó egész vidékét. A családnak nevet adó Podm anint tu lajdon
képpen prédiális joggal bírták  és u tána  két lándzsával ta rtoz tak  
szolgálni a besztercei várnak. A vár ura, Szandzivoj azonban 
1399-ben felm entette Szilvánist, aki azonosnak látszik a fenti Mik
lóssal, az egyik lándzsás u tán  járó katonai teher alól. Ez a  Szilvánis 
többször szerepel tanúkén t szomszédok ügyeiben, így 1405-ben és- 
1410-ben is. János fia Miklós 1414-ben Zsigmond királlyal á tíra tja  
családja részére az 1399. évi oklevelet. A lucskai adom ányt, mely 
az adom ányosok utódai között megoszlott, a Podm aniczky-család 
szerette volna a maga részére megszerezni és a Lucskai-család tag ja i 
1418-ban azzal vádolták  meg János fia Miklóst, testvéré t Lászlót 
és unokatestvérét, Kelemen fia A ntalt, hogy elfoglalták a b irtok 
felét. A m egindult viszálykodás később annyira elfajult, hogy a 
birtok m ásik részének birtokosai, Klobusiczky Barnabás és Lucskai 
Lőrinc megölték Podm aniczky A ntalt. A király ugyan a vérdíj 
lefizetésének kötelezettsége m ellett 1428-ban m egbocsátott a gyil
kosoknak és azok A ntal özvegyét, fiait, Kelem ent és Lászlót, te s t
vérét, Sebestyén rajeci plébánost fel is szó lítta tták  a vérdíj felvé
telére, de közben újabb hatalm askodást követtek  el a Podmaniczky- 
család ellen, úgyhogy Zsigmond király még ebben az évben meg
hagyta, hogy a hatalm askodási ügy elintézéséig a vérdíj elfogadását 
fel kell függeszteni, mire a Podm aniczkyak m egtagadták a vérdíj 
felvételét. A család későbbi emelkedésének a lap já t a megölt A nta l 
fia László vete tte  meg, aki 1440-ben adom ányba kap ta  Ulászló 
királytól az em líte tt Lucskai Lőrinc hűtlensége m ia tt a koronára 
szállott Lucska, Vrchtepla és Csernakokosztelec b irtokokat, 
melyekbe még ebben az évben ellen mondás nélkül be is ik ta tták , 
majd pedig 1451-ben H unyadi Jánostól új adom ányt is szerzett a 
felsorolt b irtokokra. Így tehá t a család célja, az ősi adom ány
birtokok teljes megszerzése valóra vált. A m ost em líte tt adom ányt 
László m ár tu lajdonképpen a H unyadi-háznak te t t  szolgálata fejé
ben kapta , de szolgálatát és érdemeit később még jobban fokozta, 
így elősegítette M átyás király m egválasztását és H unyadi Lászlót 
is haddal szolgálta. Ezekért az érdem eiért és azért a 12,000 forintért, 
mellyel katonai szolgálata fejében H unyadi László adós m arad t
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neki, 1458-ban m egkapta M átyás k irálytól Beszterce várá t, melybe 
ellentm ondás nélkül be is vezették. A v ár megszerzése u tán  azonnal 
igyekezett a vár jövedelm eit fokozni és 1460-ban vám jogot szerzett 
a Y ertizsér és Plevnik közötti hídra. A besztercei várból, m int köz
pontból indult meg a család terjeszkedése, mely nem csak a besz
tercei váruradalom  területének kikerekltésére irányult, hanem 
tervbe v e tte  olyan birtokok megszerzését is, melyek síkabb, jobban 
term ő terü leteken  feküdtek. László 1465-ben megszerezte a síkabb 
vidéken fekvő Horóc, Szucsinafalva és Ilhalka részbirtokokat. A báni 
medencében is m egvetette a család a lábát, am ikor 1466-ban 2400 
fo rin té rt zálogba v e tte  a k irálytól B án m ezővárost, mely azonban a 
Leszkóczy- vagy K aszai-család b irtokában  volt. É ppen  ezért a város 
biftokbavétele igen nehezen m enti pedig a záloglevél kelte u tán  
M átyás király azonnal m eghagyta a város lakosságának, hogy a 
jövőben új földesuruknak engedelmeskedjenek és a jövedelm et neki 
szolgáltassák be. A király egyútta l fe lszó lítta tta  a K aszaiakat is a 
zálogösszeg felvételére és a város átadására. A felszólításra azonban 
a K aszaiak azzal feleltek, hogy Podm aniczky Lászlót e ltilto tták  a 
zálogbavételtől és a b irtokbaik tatástó l. T iltakozásukhoz még ebben 
az évben Ludányi Tam ásné, a család leányági leszárm azottja  is 
csatlakozott. Minden vonakodás és ellenállás azonban hiábavaló 
volt, m ert Podm aniczky Lászlót még ebben az évben b e ik ta tták  a 
város birtokába. László 1467 jan u ár 18-án adom ányt is k ap o tt a 
városra, azonban M átyás király ezt valószínűleg visszavonta, m ert 
az adom ányt nem követte a szokásos iktatás. Az adom ány vissza
vonását még jobban megerősíti az a körülm ény, hogy M átyás király 
ugyanebben az évben február 27-én újból zálogba adja a várost 
2200 fo rin té rt Podm aniczky Lászlónak. A család ezután sem b írta  
h áboríta tlanu l a várost, m ert a Kaszai-rokonság fel ak a rta  azt kérni, 
úgyhogy Podm aniczky László október 13-án kénytelen  volt a fel
kérés ellen tiltakozni. Sokkal sim ábban m ent a korábban szintén a 
besztercei várhoz tartozó  H atna , Prozna, M arikovalehota és K lesztina 
birtokok megszerzése, m elyeket 1466-ban v e tt zálogba László 900 
forin tért a H atnai-családtól és i t t  a be ik tatás sem ü tközö tt ellent
m ondásba. Ledniee v árá t is zálogba v e tte  László a K orom pai Nehéz
családtól, azonban, ip in t a v ár birtoklásának történetéből ism erjük, 
családja a középkor folyam án sohasem ju to tt  a v ár birtokába. 
A család másik, a beszterceivel szemben precsininek nevezhető ág 
m egalapítója, a huszita háborúkban sokat szereplő Balázs 1468-ban 
adom ányt k apo tt a hricsói uradalom ra, melybe a következő évben 
be is vezették. Ugyancsak 1469-ben Balázs új adom ányt szerzett 
Precsin, Facskó és H linik birtokokra is. — A besztercei vár ta r to 
zékainak soltészi jogon idegen kezekben lévő részét is igyekezett 
László megszerezni, am ikor 1469-ben a Koza-család praznói soltész- 
ságának három negyed részét magához válto tta  a H lubokei-családtól. 
Bán b irtokában  megerősödve, 1469-ben László engedélyt nyert a r ra



328 F E L V ID É K

a királytól, hogy a  várost megerősíthesse, am it meg is valósíto tt, 
m ert B án a későbbi idő b en 'á llan d ó an  m int várkastély  szerepel. 
A város megerősítése u tán  László a báni várkasté ly t is uradalm i 
központtá szándékozott tenni, azért a Pecsenyánszky György mag
szakadása fo lytán  a koronára szállott és a báni várkastély  közelében 
fekvő Brezolup b irtoko t 1470-ben felkérte, de am ikor abba m agát 
k é t ízben is be ak a rta  ik ta tta tn i, többek ellentm ondásával találkozott. 
A birtokbavétel ennek ellenére is m egtörtén t valam ikor, m ert Bre- 
zolupot később a Podm aniczky-család kezén találjuk. Ezek u tán  
László figyelm ét újból a  besztercei várra  fo rd íto tta , melyre sa já t 
és fia János nevében 1471-ben új adom ányt szerzett, m ajd  a követ
kező évben felkérte a besztercei uradalom  szomszédságában fekvő 
Ledec és M ojtiny b irtokot, de ism ét kevés sikerrel, m inthogy az 
ik ta tásn á l a kaszai vár birtokosa, M agyar Balázs nevében te t t  ellent
m ondás m ia tt ekkor nem  ju th a to tt  birtokba. Ik ta tá si kísérlete a 
következő, 1472. évben is hasonló eredménytelenséggel végződött. 
A sikertelen birtokszerzési törekvések u tán  László ism ét a báni 
uradalom  gyarapításához fogott és a Sülyi E tele-családtól sikerült 
is 1473-ban megszerezni zálog címén Pruz b irtokot. Ebben az évben 
Brezolupra is ú jabb adom ányt k ap o tt a család, az ik tatásra  ugyan 
nincs adatunk , de hogy tényleg b irtokba v e tte  a helységet, azt a 
későbbi adatok  igazolják, am ikor a család kezén találjuk  Brezolupot. 
Az egykor a besztercei várhoz tartozó  Drienove és H linik birtokok 
megszerzéséért is hosszabb pereket fo ly ta ttak  a Podm aniczkyak. 
Drienovéhez már- 1480-ban jogot ta r to t t  László, m in t a gyerm ek
telen Drienovei A rdóháti F rank  feleségének, M ártának testvére, de 
ekkor A rdóháti László fia Miklós kielégítette Lászlót, valam int fiait 
Jánost, M ihályt és Is tv án t h itbér és jegyajándék irán ti keresete felől. 
1481-ben adom ányt is szereztek a ké t b irtokban  rejlő királyi jogra, 
de az ik ta tásko r az A rdóháti- és H liniki Svedergál-családok ellent
m ondottak , ami m ia tt még 1482-ben is folyt közöttük  a per. U gyan
ebben az évben a Podm aniczkyak két és 1483-ban ism ét egy újabb 
ik tatóparancso t szereztek, de a birtokok átvétele a m egism ételt 
ellentm ondások m ia tt m ost sem sikerült. E rre Podm aniczky László 
azon a címen fogta perbe A rdóháti Miklóst, hogy plevniki kúriája 
u tán , m int a besztercei v á r prédiálisa, tartozik  a várnak szolgálni. 
E bben a perben a várm egye ugyan Podm aniczky László javára  
íté lt, azonban ezzel a ké t b irtok  tu lajdonjogáért folyó per. még nem 
dőlt el, sőt 1489-ben tovább  fo ly ta tódo tt és az ellenségeskedések 
következtében kiszélesedett, m ert Podm aniczky János, Mihály és 
István  1492-ben lekaszálta tták  A rdóháti Miklós szénáját. Ebben az 
évben végre a király, m inthogy A rdóháti nem jelen t meg egyetlen 
tárgyaláson sem, a Podm aniczkyak javára  dön tö tte  el a ‘ pert és 
m eghagyta az ik ta tá s t, valam int a felszaporodott bírságok behajtását, 
am it a ny itra i káp ta lan  te lje s íte tt is és így a Podm aniczky-család 
végre b irtokba ju to tt. — A családnak a hricsói uradalom tól meg
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fo sz to tt precsini ága, Balázs özvegye Zsolnán szerzett valam ilyen 
•elmen egy kuriális te lket, a városi soltészsággal együtt, melybe 
1480-ban be is ik ta t ta t ta  m agát, de m ár 1483-ban el is a d ta  azt, fia 
Vencel vagy László nevében is Zsolna városnak. így  ism ét ősi kis- 
b irtokára  szorulva László megkísérelte Hricsó várának  és Biccse 
várkastélynak  visszaszerzését és a nádor elő tt 1493-ban tiltakozo tt 
is T ettauer birtoklása ellen, azonban teljesen eredm énytelenül. Majd 
a  következő 1494. évben átengedte a Hricsóhoz és Biccséhez ta r to t t  
jo g á t a besztercei ágból származó Jánosnak. Minthogy azonban a 
Tettauer-család biztosan ü lt  a felsorolt uradalm akban, Podm aniczky 
Ján o s  sem ju th a to tt  b irtokba és László i s , h iába szó lítta tta  fel 
1497-ben a T ettauereket az á tadásra , a ny itra i káp talan  kiszállása 
teljesen eredm énytelen m aradt. —  B án várost 1466 ó ta  zavartalanul 
■bírta a Podm aniczky-család, de Ludányi Tam ás özvegye 1480-ban 
mégis megkísérelte, hogy m agát zálog címén beik tattpssa a város 
b irtokába. Ez term észetesen a Podm aniczkyak ellentm ondása m ia tt 
nem  sikerült. Az e m ia tt ke letkezett per még 1486-ban is folyt, 
1489-ben azonban kölcsönös egyességgel véget v e te ttek  a hossza
dalm as pereskedésnek olyképpen, hogy Podm aniczky János 600 
fo rin tta l kielégítette Ludányi özvegyét követelése felől, melynek 
fejében az m inden jogigényéről lem ondott.-A z 1481. évben Podm a
niczky László Bán várost a hozzácsatolt P ruz és Brezolup b irto 
kokkal együtt feleségének, Gúti Országh Ilonának ad ta  h itbér és 
jegyajándék fejében. László ekkor m ár a közeli N asticon is b írt, 
m e rt 1484-ben panasszal fordult az országbíróhoz, hogy birtokain, 
B ánon és Nasticon, Dánffy A ndrás jobbágyai hatalms&kodtak. 
Tiszákon a besztercei várra l határos szomszédsággal is tám ad t néha 
egy kis hatalm askodás, főleg a Podm aniczkyak terjeszkedése követ
keztében. László Kotessón is zálogbirtokot szerzett m agának, am it 
a z  o ttan i nemesség nem  nézett jó szemmel és a terjeszkedésre h a ta l
m askodással válaszolt, am ikor 1482-ben elvezették a zálogos részhez 
ta rto zó  m alom vizét. 1484-ben a H ricsón birtokos T ettauerrel tám ad t 
Lászlónak hatalm askodási pere, de ezt békebírák közbenjárására 
egyességgel m egszüntették. —  Podm aniczky László élte végén,
1485-ben szerzeményeit végrendeletileg m egosztotta első házasságá
ból származó gyermekei János, Anna, Buzlay Mózesné, K risztina, 
Szerdahelyi Imreffy M ihályné, valam int m ásodik felesége, Gúti 
Országh Ilona és ennek gyermekei István , Mihály, László és Ilona 
k ö zö tt olyképpen, hogy a m orvaországi várain kívül B án várkas
té ly t és ta rtozékait Ilonának és attó l szárm azott gyermekeinek, 
Beszterce v á rá t pedig elsőszülött fiának Jánosnak hagy ta , oly 
feltétellel, hogy felesége halála u tán  a fiúgyerm ekek közösen bírják  
a  felsorolt u radalm akat, a leányokat pedig pénzzel és ingóságokkal 
ta rtoznak  kielégíteni. Anna leányát 1486-ban m aga László elégítette ki 
m indennem ű követelése felől. László halála u tán , 1490-ben özvegye 
és első házasságából származó fia János között a b irtoklás m ia tt
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viszály tö r t ki, am it azonban a békebírák az 1485. évi végrendelet 
értelm ében elcsendesftettek. Az ekkor k ö tö tt egyességet azonban 
Ilona fiai, István  és Mihály m ár a bevallás napján  ellentm ondással 
tám ad ták  meg, de 1510-ben hasonló értelem ben megerősített»:k, 
am ikor lá tták , hogy János a neki ju to t t  besztercei uradalm at egyre 
gyarapítja . A kaszavári uradalom tól elszakított Ledec és M ojtiny fal
vak b irtokában az 1471. és 1472. évi tiltakozások ellenére is b e ju to tt 
Podm aniczky János és a birtokokból járó  h itbér és jegyajándék köve
telése felől 1488-ban kielégítette Ledeei A ndrás özvegyét. Később 1496- 
ban  mpgHkat a b irtokokat is átengedték a kaszai uradalm at meg
szerző Zápolyai-családnak, mely a besztercei uradalom hoz közelebb 
fekvő M árkuslehota, H erbortin  és Milochó birtokokat ad ta  cserébe. 
A besztercei v ár tartozékainak  ilym ódon tö rtén t megnövekedése 
m ellett azonban az ősi tartozékokat csorb íto tták  meg, amikor
1491-ben Pocsarovalehota b irtokot őri szolgálat kötelezettsége 
m ellett prédiális módr? a K artuz-családnak ad ták . -— A besztercei 
vártó l délre, síkabb vágm enti vidéken fekvő, m ár régebbi b irtokaik 
közelében is terjeszkedni akartak  és azért 1492-ben felkérték a 
m agtalanul elhalt Horoveczky László Horovec, Szucsinafalva és 
Lehotka nevű birtokrészeit, ami sok pereskedésnek és hatalm asko
dásnak le tt  k iindulópontja. Már az ik ta tá s  sem m ent símán, m ert 
az Oroszlánkövy- és M arczibányi-családok ellentm ondottak, m ajd 
am ikor ebben az évben Podm aniczky János újabb királyi paranccsal 
még egyszer m egkísérelte a b e ik ta tást, az ellentm ondást megismé
telték. Az 1494-ben elrendelt ik ta tás sem végződött szerencsésebb 
eredménnyel, m ert ekkor meg Vencel trencséni aranym űves és fiai 
m ondottak  ellent. Minthogy azonban az ellentm ondók egyetlen tá r 
gyaláson sem jelentek meg, Ulászló király 1496-ban a Podm aniczky- 
család jav á ra  íté lt, am elyet ipég ebben az évben be is vezettek  a 
b irtokba. A pereskedéseknek ezzel azonban még nem le tt vége, mert. 
az íté le t fo ly tán  kisebbségben m arad t Oroszlánkövy-család azzal 
á llt bosszút, hogy Szucsinafalván hatalm askodást követe tt el* 
ugyanakkor K vassay Gáspár jobbágyai Podm aninon és Precsényen 
hatalm askodtak. — A báni várkastély  terü letével szomszédos ugróci 
uradalom  birtokosával, Dánffy Andrással 1485-ben m egkezdődött 
és 1492-ben továbbfo ly tatódo tt ellenségeskedés és hatalm askodás
1492-ben olyértelm ű egyességgel végződött, hogy a Podm aniczkyak 
az ugróci várhoz tartozó  és náluk 600 forin tban zálogban levő Pod- 
luzsán és N astic birtokrészeket átengedték D ánffynak, aki viszon
zásul megengedte a bániaknak az ugróci várhoz tartozó Feketeerdő 
és még ké t másik erdő közös használatát. —  A legősibb birtokok, 
V rchtepla, Kosztelec és Facskó m ia tt 1495-ben viszály tö r t ki a 
Szalóki-, m ásnéven Budinalehotai- vagy Boda-családdal, mely végül 
is a b irtokokat teljesen átengedte a Podm aniczkyaknak, rá juk  
hagyva a Szulyói-családnak járó leánynegyed kifizetését. A Szulyói- 
család 1496-ban be is ak arta  ik ta tta tn i m agát a fenti birtokokba,.
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azonban Podm aniczky János ellentm ondott. A m egindult pereskedés 
folyam án azonban 1498-ban a Boda-család Budinalehota és Alsófalu 
b irtokokat is eladta Podm aniczky Jánosnak, aki 1500-ban felszólít- 
ta t ta  a Szulyói-családot, hogy a Boda Zsigmondtól nála zálogban 
lévő budinalehotai és alsólehotai részeket a békebírák ítélete értel
mében a zálogösszeg felvétele ellenében bocsássa át. Majd később 
úgy ítélkeztek a békebírák, hogy a fenti részeket 200 forint megfize
tése ellenében m eg tarth a tja  a Szulyói-család, mely azonban Ugróc, 
Tepla, Kosztelec és Facskó birtokjogát illetőleg nem  tu d o tt a maga 
részéről semmiféle bizonyítékot felm utatni. Végül Ulászló király
1503-ban Podm aniczky János javára  íté lt és el is rendelte az ik ta tá s t, 
A korábban zálogba v e tt Bán-környéki Prúz és Ruszkóc birtokokért 
is ú jabb pereket kellett fo ly tatn i, m ert az Etele-család 1495-ben 
ik tatóparancso t eszközölt ki a királytól, de a Podm aniczky-család 
ellentm ondott és a meginduló pereskedésnek azzal v e te tt véget, hogy
1497-ben örökjogon is megszerezte a birtok felét, m ajd 1501-ben 
a m ásik felét is m egvette a Sztoloczky-családtól. Ebben az időben 
Pruz b irtok , valam int Bán várkastély  és város, továbbá Brezolup 
b irtok Podm aniczky László özvegyének 1499-ben te t t  rendelkezése 
értelm ében Podm aniczky István  b irtokában voltak, a i azokat meg
oszto tta  testvérével, Mihálylyal. ■— A család precsini ágának kezén 
lévő precsini birtokrész megszerzését is tervbevette  a besztercei ág 
és Podm aniczky László' fia Györgygyel 1495-ben olyértelm ű egyes
séget k ö tö tt János, melynélfogva György átengedte Precsin b irtok
nak kezén lévő felét Jánosnak, és rokona, Balázs fia László m agtalan 
halála esetére annak részéről is lem ondott János javára , m it László 
is jóváhagyott. Podm aniczky János azzal viszonozta György beval
lását, hogy Praznón három  telket és 69 forin to t ad o tt cserébe. János
1508-ban megszerezte Precsény m ásik felét is olyképpen, hogy 
Lehotka nevű prédium át és 125 forintot ado tt érte Lászlónak. 
László ugyan 1509-ben újabb kísérletet te tt ,  hogy a ty ja  régi nagy
b irtokát visszaszerezze és e ltilto tta  az Im reffy-családot Hricsó vár 
és Biccse felkérésétől, term észetesen minden eredmény nélkül.
1501-ben megszerezte a család Kvassó b irtokot is, m elyért Márkus- 
lehotát engedte á t cserébe, de csak prédiális kötelezettségek teljesí
tésének feltételével.. U gyanekkor a M arsófalvi-családtól m egvették 
annak plevniki birtokrészét, melybe 1504-ben be is vezették őket.
1502-ben Szucsinafalva birtok felét elcserélték a Nádasdy-családdal, 
mely Sebestyénfalva félbirtokot ad ta  érte. Podm aniczky János 
Kisudicsához is jogot ta r to tt , m ert am ikor 1503-ban a Szunyogh- 
családot be akarták  vezetni a helység birtokába, Podm aniczky János 
ellentm ondott. Ez azonban nem akadályozta meg a Szunyogh- 
családot a további terjeszkedésben és 1505-ben Csatornyás Györgvgyel 
együtt megszerzik a m agtalanul elhalt Udicsai János nagyudicsai 
és hlubokei részeit, am it a Podm aniczky-család az ik ta tásko r beje
len te tt ellentm ondással igyekezett érvényteleníteni. Podm aniczky
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.János 1507-ben viszályba keveredett a Szunyogh-családdal Viszolaj 
és Szverepec falvak birtokjoga m ia tt is, m ert a Podm aniczky- 
családnak blróilag m egítélt b irtokokba te rv b ev e tt b e ik ta tá sá t a 
Szunyogh- és Rozvádi-család fegyveresen m egakadályozta. —  
A lednicei uradalom  szomszédságában is erősen terjeszkedett a 
család, amiből nyilvánvaló, hogy a régen elérni k íván t végcél a vár 
megszerzése volt. János, m in t a k irálynak bizalm as embere és főka- 
m arásm estere, 1504-ben ki is eszközölte a Nehéz-családnál zálogban 
lévő várra  az adom ánylevelet és fe lszó lítta tta  a királlyal a  Nehéz
családot, hogy a zálogösszeg felvétele ellenében ad ja  á t a vára t, 
azonban  János törekvése ism ét hiábavalónak bizonyult, m ert a 
N ehéz-család nem  engedelm eskedett és az ik ta tá sk o r is ellent
m o n do tt. Sőt k ijá tszo tta  a Podm aniczky-család adom ányjogát, m ert 
a v á ra t átengedte zálogba R áskay Balázs tárnokm esternek és am ikor
1506-ban a Podm aniczkyak újólag m egkísérelték az ik ta tá s t, R áskay 
B alázs m ondott ellent. Amikor a lednicei uradalom  megszerzése nem 
sikerült, a Podm aniczky-család figyelm ét ism ét a besztercei u rada
lom ra fo rd íto tta  és a huszita háborúk a la tt sok k á r t szenvedett 
Beszterce város felemelésére és fejlesztésére tö rekedett. E zért 1506. 
évben szabályozták a város jövedelm eit és földesúri tartozása it,
1507-ben pedig kieszközölték a k irály tó l, hogy a besztercei és egyéb 
jobbágyaikat, va lam int zselléreiket, ak iket ők bizonyos időre fel
m ente ttek  a földesúri szolgáltatások alól, m entesítse a kam ara 
haszna és egyéb adóztatások alól, 1511-ben pedig m egerősíttették  a 
városnak a XV. század folyam án n y ert kiváltságleveleit. A báni 
uradalom  korábbi birtokosaival, a Kaszai- vagy Leszkóczy-családdal, 
mely még mindig jogot form ált a városhoz, 1507-ben kiegyeztek 
K lucsove b irto k  ügyében, m elyet a Podm aniczkyak hatalm asul 
elfoglaltak és azt átengedték a Leszkóczyaknak. Ezek viszont a 
bolesói és báni birtokjogukról m ondtak le örökre. Nagy veszteség 
érte  a besztercei uradalm at, am ikor 1508-ban a tartozékok között 
fekvő Cserna b irtoko t a Zápolyai-család megszerezte adom ányba, 
am it a Podm aniczky-család az ik ta tásnál te t t  ellentm ondással 
kísérelt meg érvényteleníteni. A Podm aniczkyak viszont Sztrecsén 
várra  és ta rtozékaira  szereztek adom ánylevelet 1508-ban, de i t t  a 
v ár birtokosa H orváth  Márk özvegye, M agyar Benigna ellentm ondott. 
Több sikerrel já r t  1510-ben a besztercei uradalom  kikerekítése, 
melynek során M árkuslehotán, Budinalehotán és Kiscsernán szerez
te k  birtokrészeket. U gyanebben az évben megszerezték a H atnai- 
család k ihalta  u tán  a korábban a besztercei várhoz tartozó  H atna , 
Prozna, M arikovalehota b irtokokat, m elyekről a H atnai-család  jog
u tódai is lem ondtak a Podm aniczky-család jav á ra  1511-ben. — 
A báni uradalom  tartozékainak  kikerekítése végett 1504-ben meg
v e tték  Dem jéndy Péter fia Im re 14 pravotici félhelyes jobbágy
te lkét, m ajd 1506-ban újabb 6 jobbágytelket szereztek, m elyeket a 
D em jéndy-rokonság 1505-ben és 1519-ben te t t  tiltakozása ellenére is
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m eg tarto ttak . A vágm enti síkabb vidéken tervezett újabb terjesz
kedésük -már nem já r t  a v á rt eredménnyel, m ert a Korhán-család 
b irtokait, Felsőklobusic, Ilevka, Zaszkalje, Zalus és Dvorec falvakat, 
noha 1512-től 1517-ig hosszadalmas pereket fo ly ta ttak  érte  a 
Zápolyai-családdal, nem sikerült megszerezni. A Klobusictól nyugatra 
fékvő Kam enicsán megszerzése 1520-ban m ár m inden akadály 
nélkül m ent, igaz, hogy csak zálog címen. A szomszédos Bolesón
1518-ban szintén zálogba v e ttek  egy birtokrészt, mely a Rozson- és 
Szlavnicai Sándor-családok b irtokában volt. Minthogy azonban 
ezek felszólításra sem voltak  hajlandók a b irtokrészt átengedni, a 
Podm aniczkyak hatalm askodással válaszoltak, m it a Rozsonok és 
érdektársaik  azonnal m egtoroltak. A Sándor- és Rozson-családok 
királyi adom ány kieszközlésével ak a rták  megszerezni a v itás birtok- 
részt, de a Podm aniczkyak e ltilto tták  a k irály t az eladom ányozástól, 
a k é t em lített; családot pedig a felkéréstől. A hatalm askodási per 
még 1519-ben is folyt, de még ebben az évben egyességet kö tö ttek  
és így véget vete ttek , a pereskedéseknek és hatalm askodásoknak. — 
A sztrecséni uradalom m al szomszédos Zsolnán, Zavodjén és Krazen- 
kón is b ír t a Podm aniczky-család. B irtoklásuk jogcíme ism eretlen, 
azonban valószínű, hogy ezeket a b irtokokat az i t t  korábban b ir
tokos precsényi ágtól szerezték. A zsolnai részhez azonban a precsényi 
ággal k ö tö tt korábbi szerződés értelm ében Zsolna város is jogot 
ta r to t t ,  ami m ia tt 1519-ben perben is á llo tt a Podm aniczky-családdal 
és am ikor a fenti birtokokba bírói íté le t értelm ében be akarták  
vezetni a Podm aniczky-családot, Zsolna város, a földesurai, K ereky 
Gergely és felesége, M agyar Benigna nevében az ik ta tá s t Zsolnán 
és K razenkón fegyveres erővel m egakadályozta. A harm adik b ir
tokon, Zavodjén sem volt azonban a Podm aniczky-család birtoklása 
« iv arta lan , m ert 1520-ban K ereky Gergely özvegyének parancsára 
•  zsolnaiak hatalm asul elfoglalták a  b irtokot. Ezenkívül még 
Sztrecsén b irtokáért is per folyt a Podm aniczky-család és M agyar 
JBenigna között, mely azonban hiábavalónak bizonyult, m inthogy 
Magyar Benigna ellenállása m ia tt a Podm aniczky-család még 
adománylevele b irtokában  sem tu d ta  megszerezni a vára t. — ' 
Podm aniczky Lászlónak ké t házasságából származó gyermekei, 
János királyi főkam arásm ester, Mihály és István, ki ekkor m ár 
Csanádi nagyprépost és esztergomi kanonok volt, László második 
feleségének, Gúti Országh Ilonának halála u tán , aki nagy akadálya 
volt a családi békének, 1511-ben teljesen kibékültek egymással és 
m egszüntették az a ty juk  végrendeletében ejőírt külön b irtok lást, 
összes b irtokaikat közkézre bocsáto tták  és azok közös kezelésére és 
haszonélvezetére súlyos bírság terhe a la tt egyességet kö tö ttek . 
1513-ban Mihály a báni uradalom ból járó  évi 100 forint haszon- 
részesedését illetőleg 1000 forint erejéig k ielégíttette  m agát Jánossal, 
oly feltétellel, hogy ha János fiú utód hátrahagyása nélkül halna el, 
akkor a várkastély  visszaszáll Mihályra. 1513-ban János, fia Ferenc
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nevében is, Mihály és István, aki ekkor m ár ny itra i püspök volt, a 
leányágak közül kielégítették Podm aniczky János leányát M argitot, 
Szokoly János feleségét. — A besztercei uradalom  terjeszkedése és 
h a tá ra inak  kihasználása következtében összeütközések és ha ta l
m askodások tám ad tak  a morvaországi határos uradalm akkal, mire 
á  Podm aniczky-család 1522-ben m egjára tta  a besztercei uradalom- 
Morvaország felé eső ha tá ra it. A család tag jai között k ö tö tt nagy 
■egyesség azonban János halála u tá n  felborult, m ert Podmaniczky 
Mihály az elhalt János kiskorú fiát. Ferenc-Ádám ot meg ak arta  rövi
d íteni. A családi b irtokok egy részét a sa já t ága részére ak arta  meg
szerezni olyképpen, hogy a báni várkastély t és ta rtozékait 1524-ben 
elzálogosította anyósának, Tótselymesi Tárczay János özvegyének, 
Zádorlaky Sárának. A beik tatásnál azonban István  nyitra i püspök 
ellentm ondott és a m egindult perben 1525-ben hozott bírói ítélet 
kim ondotta, hogy B ánt, m int a családot közösen illető vagyont, 
M ihálynak nem volt joga elzálogosítani. A báni várkastély vissza
szerzésére Leszkóczy György és fia Gáspár 1525-ben még egy utolsó 
kísérletet te tte k  és e ltilto tták  a Podm aniczky-családot a birtoklástól, 
azonban a Podm aniczkyak joga m ár olyan erős volt, a tiltakozásnak 
nem  lehete tt semmi eredménye. — A Podm ániczky-család b írta  
Beszterce v á rá t és Bán várkastély t tartozékaikkal együtt és ezekhez 
csato lták  a környéken szerzett többi b irtokaikat is. (L. Lukinich 
Im re : A Podm aniczky-család oklevéltára, I— II. kö tet, a megfelelő 
éveknél.)

Podvázsi-cs. János fia László 1380-ban királyi ember volt Hlu- 
boke ik tatásánál. (Dl. 6690.)

Pogány- (K lopotivai) cs. A H o n t—Pázm án-nem zetség tagja. 
A  Pogány-ág első ism ert őse, Miklós fia Becsend korán b irtokot szer
ze tt Trencsénben. A ta tá rjá rásk o r szerzett érdemei fejében 1243- 
ban  m egkapta Vicsap földet. Ennek b irtoka m ia tt később viszály 
keletkezett, de 1247-ben Becsendnek ítélték  meg a birtokot a tre n 
cséni várjobbágyokkal szemben, akik a bajv iadalt elvesztették. 
Becsend fia Ferenc fia Pogány István ezenkívül még a báni medence 
vidékén b írt nagybirtokokat, de itten i b irtokait, G radna, Felső- 
G radna, G aradna várhely, Visnyó, K ochnád, Buskóc, Delech és 
Sztrecse falvakat 1329-ben erdélyi birtokokért elcserélte a királlyal. 
Vicsap b irtokot később Oroszlánkő tartozékai között ta lá ljuk , úgy
hogy a Pogány-család valószínűleg m ár az 1329. évi csere folytán 
m egszűnt trencséni birtokos lenni. (1243 : Dl. 257., W enzel: ÁUO. 
VII. 133., 1247 : U. o. VII. 228., 1329 : Anjoukori-okm t. II. 394., v. ö. 
még: Karácsonyi : Magyar nemzetségek. II. 210., Századok, 1909. 
566.)

Polányi-cs. János besztercei várkapitány , neje Borbála és gyer
mekei Ulászló, Miklós és Anna 1509-ben megveszik a Kislednicei- 
családtól annak vaszkai soltészságát, m ajd pedig János és fiai, Miklós 
és Gáspár a kislednicei, máskép Vaszkai soltészságot elzálogosítják
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Kislednicei Szaniszlónak és gyermekeinek 1510-ben. (1509 : Turóci 
konvent. Prof. vet. f. 3., 1510 : U. o. Prot. vet. f. 14.)

. Poluhi- (Dezséri) cs. A sok ágra szakadt Dezséry-család tagja. 
Polwhy Miklós 1489-ben Szlopnai M enyhért eskütársa volt a Nehéz 
Péter ellen indított hatalinaskodási perben. (Dl. 19,519.)

Pominovszky- (Pominóci) cs. Tévesen több esetben Podm aniczky 
néven is említik. A család őse Bork trencséni várjobbágy volt, aki 
1229-ben m egvásárolta Bohunic egy részét, melyen később Pominóc 
falu keletkezett. A család később összeházasodott a Hrabovszky- 
családdal, ahonnan őket is több ízben Hrabováról nevezik. Lőrinc 
fiai András és Márton 1347-ben ígéretet kapnak a H rabovszky- 
családtól, hogy ha H rabove és H luboke birtokokat vissza tu d ják  
szerezni, leánynegyedi követelésüket illetőleg kielégítik őket. Lőrinc 
özvegye és fia András 1353-ban tiltakoztak , hogy A ndrás fiai István, 
János és Péter, továbbá ezek fiai (sorjában egy-egy) Miklós, M árton, 
és Sebestyén az ő pominóci birtokrészükön hatalm askodtak. H rabón 
a korábban megígért leánynegyedet meg is kap ták  Lőrinc fiai András, 
Miklós, A nda és Benedek, m ert 1363-ban újabb kötelezvényt kapnak 
a Hrabovszky-családtól, hogy az anyjuk u tán  járó leánynegyedet 
Hlubokén fogják kiadni, de ennek fejében Lőrinc fiai tartoznak  
a H rabovén leánynegyed fejében addig b írt részt visszaadni. Az egyes
séget 1364-ben végre is h a jto tták  és a Pom inovszkyak H lubokén kap
tak  birtokrészt. Ennek ellenére azonban utólag mégis k itö rt közöt
tü k  valam i viszály, m ert Lőrinc fiai 1366-ban kötelezik m agukat, 
hogy a H rabovszky-családdal való peres ügyüket békebírák ítéleté
nek vetik  alá. Hosszabb szünet u tán  1440-ben tűn ik  fel ism ét a család, 
am ikor a Pominóczyak háborgatják  Léva város ha tá ra it. 1440-ben 
Miklós királyi ember volt H ornyán birtok ik ta tásánál, Márk pedig
1453-ban Bohunic ik tatásánál. A szomszédos Léva várossal úgy
szólván állandó viszályban éltek a zavaros idők a la tt. 1460-ban 
a Pom inovszkyak háborgatták  Léva határa it. István  és János az 
erdők használata m ia tt 1461-ben is .perben állo ttak  Lévával. A per
ből kifolyólag Országh Mihály nádor parancsára ebben az évben meg is 
já r ták  Pominóc határa it. A család azonban Léva rovására ak a rt te r
jeszkedni és 1467-ben felkérték a városhoz tartozó földeket, de a lé
vaiak tiltakoztak  ellene. János 1470-ben zálogba veszi Trebikhócot és 
nádori ik tatóparancsot is eszközöl ki. Később a család N yitra  megyé
ben is szerzett b irtokot, de ősi b irtoka ezalatt elnéptelenedett és am i
kor 1508-ban István fia László Pom inócot elzálogosította a H alupa- 
családnak, azt m ár m int prédium ot emlegetik. (1229 : Múz. T. a.,
1347 : Dl. 3883., 1353 : Dl. 4324., 1363 : Dl. 5251., 1464 : Dl. 5251., 
1440 : N yitrai kpt. N. 70., 1453 : Múz. T. a. IV. 3., 1460 : Nádasd- 
ladányi lvt. I. 21., 1461 : U. o. I. 24., 1467 : U. o. I. 26., 1470 : N yitrai 
káptalan. N. 1., 1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 564.)

Pongrácz-, (Szentmiklósi, Óvári, Ugróci) cs. L iptai eredetű 
család. Trencsén vármegyében a XV. században telepedett meg,
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amikor főleg a huszita időkben k iterjed t váruradalm akat b írt. Az első' 
birtokszerző Liptói Pongrác * volt, akinek szolgálata fejében jár& 
1972 forintért Borbála királynő először a morvaországi Brurnov és. 
A ngyalvár v árakat zálogosította él. Minthogy azonban a v á ra k a t 
nem tu d ta  Pongrácnak átadni,* 1432-ben 1272 forintban a trencséni. 
Oroszlánkő v á ra t és 700 forintban B udetin v á ra t ad ta  át. A huszita  
háborúk folyam án Pongrác továbbszolgált nagyobb csapattal a király 
oldalán és 1443-ban m ár Ulászló ismét adós vo lt neki 12,000 forin t
ta l, am it úgy egyenlített ki, hogy zálogba ad ta  Pongrácnak Sztrecsén 
és Óvár királyi várakat. Ezek ugyan ebben az időben H uchvaldi 
Csapek János tapolcsányi kapitánynál voltak zálogba, de a király 
ígéretet te tt ,  hogy Szent Jak ab  napjáig k iváltja  és á tad ja  Pongrác
nak. Ez meg is tö rté n t nemsok4ra, sőt 1446-ban Pongrác kezén voltak  
m ár Ugróc és Léva várak  is, m ert Pongrác ebben az évben Sztrecsén- 
ből parancsol ugróci és lévai várkapitányainak. Pongrácnak Ulászló
val k ö tö tt egyességéhez, melynek értelm ében a Szakolca vár védel
mére fo rd íto tt 12,000 forin t fejében Ulászló elzálogosította Sztrecsén 
és Ővár v áraka t és hozzájárult ahhoz, hogy ezeket Pongrác Csapek- 
től magához váltsa  6000 forintért, teh á t 18,000 forintban bírja, 1446- 
ban az országnagyok is hozzájárultak. Ezen az alapon Pongrácot 
1447-ben újból bevezetik a két várb irtokába . Az eddigi váruradalm ak
hoz Pongrác 1447 febr. 26-án Ciliéi U lriktól zálogba ve tte  Léva, 
Belus és P re jta  falvakat 4000 forin tért oly feltétellel, hogy Léva vára t 
húsvétig tartozik  lerom boltatni és többé nem építheti fel, sem fel
építeni nem engedi. Pongrác arra  is kötelezte m agát, hogy a Tren
csén, Szucsán, Beszterce és Oroszlánkő várakhoz tartozó falvakat nem  
bán tja , de viszont Ciliéi sem adhatja  el azokat senkinek, míg a 4000’ 
forin to t vissza nem fizette neki. Ugróc várából is továbbterjeszkedett 
Pongrác és 1450-ben elfoglalta a korábban szintén Ugróéhoz tartozó, 
de Stibor halála u tán  a bolondóci várhoz csatolt Szlatina, Mezgóc 
és gaszna birtokokat. 1453-ban László király is m egerősítette Pong
rácot a kiváltásig Sztrecsén és Óvár várak , valam in t a zsolnai h ar
mincad zálogbirtokában. A zavaros időket a rra  használta fel Pongrác* 
hogy a trencséni v á rak a t párth ívei segítségével magához kerítse- 
A b irtoklásra vonatkozólag H unyadival egyességet is k ö tö tt, am it
1454-ben a király is m egerősített. A feltételek értelm ében Pongrác 
tartozik  2000 arany ellenében átadn i Sztrecsén, Óvár és Zsolna vára
k a t Országh Mihály és Alsólindvai Bánffy Pál kezébe záros h a tá r
időn belül, az á tadás u tán  még kap 1000 aranyat, Ugróc v á ra t a 
király Pongrác testvérénél'Jánosnál hagyja, a ny itra i püspök tu la j
donát képező, egy torony körül épült Biccse várkasté ly t tartozik  le
rombolni és a várakhoz elfoglalt nemesi b irtokokat visszaadni, 
Kaszö vár és Bán kastély a K aszai-család kezén m arad. Pongrác 
és H unyadi között ugyanebben az évben k ö tö tt másik egyességet is 
jóváhagyta  a király oly értelem ben, hogy Pongrác m egm arad az 
eddig zálogban b írt jószágokban és m eghagyja a zsolnai soltészság



T R E N C S É N  V A R M E G Y E 337

birtokában is, de kötelezi a király, hogy a b irtokában lévő Óvár, 
Sztrecsén és Zsolna várakhoz jogtalanul elfoglalt jószágokat adja 
vissza. —  A családi egyesség és az 1454-ben k ö tö tt szerződés értel
mében Ugróc v ár Jánosnak ju to tt, ak it az á lta la  elvesztett királyi 
parancsra 1455-ben bevezettek a vár és tartozékai birtokába. Az 
eddigi birtokokon kivül 1456-ban Pongrác megszerezte Hricsó várá t 
és a Sztrecsén várhoz egykor tartozó Sztranszke és Konszka birtoko
k a t is a rá juk  vonatkozó oklevelekkel együtt a Neczpáli-családtól. 
János 1461-ben elzálogosította az ugróci várhoz tartozó Podluzsánt 
a Leszkóczy-családnak. A vár közelében fekvő Prusz b irtokot is 
szerették volna megszerezni, azért 1465-ben, am ikor az Etele-családot 
be akarták  vezetni a b irtokba, János ellentm ondott. B irtokaikat még. 
tovább gyarap ítják , am ikor 1467-ben Pongrácz Jánosné, Szlopnai 
Gáspár leánya Borbála és leányai Erzsébet és K risztina az Oroszlánkő 
várból járó leánynegyed fejében m egkapják Csernalehota birtokot. 
István  később a felsőtrencséni várak  m ia tt perbe keveredet a N ecz-t 
páli-családdal. A per folyam án 1468-ban Lucskáról, m ajd Sztrecsénről 
idézik meg. Ó várat 1469-ig a családnak László nevű ragja b írta  zá
logban, de ekkor tovább ad ta  Istvánnak, akitől 1469-ben bírói ítélet 
értelm ében tartozékaival együtt lefoglalták a Neczpáli-család részére. 
A huszita háborúk elm últával a család kezén csak a felsőtrencséni 
várak  m aradtak. Ezeken osztozkodott a később széles ágakat eresztő 
család. Pongrác fia Vencel (László) i47o-ben m egvette a zsolnai sol- 
tészságot Miklós leánya A nasztáziától és ennek férjétől, Medved 
M ártontól. Majd 1471-ben óvári részét elzálogosította 3000 fo rin té rt1 
rokonának, Istvánnak, aki 1475-ben a birtokügyletre királyi megerősí
tést is szerzett. Később a m indjobban szétágazó család tagjai között 
erős viszályok indultak meg. István leánya Zsófia, ennek férje Noffry 
Imre és testvére A lbert elvitték Neczpáli Lászlótól a Hricsó várra* 
Jahodnik , Konszka és Sztranszke birtokokra vonatkozó okleveleket* 
ami m ia tt 1471-ben per keletkezett. A pert Neczpáli Balázs nyerte 
meg, de am ikor 1471-ben be ak arták  vezetni Zsolna városba és Óvárba* 
István  elleni m ondott azzal, hogy a várat tőle László k iválto tta . 
A Neczpáliakkal fo ly ta to tt pereskedés 1473-ban ért véget, am ikor 
István leánya Zsófia m egkapta a h itbért és jegyajándékot Hricsó 
várból és felsorolt három birtokból, m ajd az elvitt oklevelek ügyében 
is kiegyeztek még ebben az évben. István birtoklása sem volt zavar
talan , m ert állandóan háborgatta  a rokonság Ó várban, úgyhogy a 
királyhoz fordult panaszával, aki 1474-ben István t Kinizsi Pál védel
mébe a ján lo tta . István, hogy birtokjogát még erősebb alapokra fek
tesse, 1475-ben zálog címén bevezettette  m agát a birtokában lévő 
Óvár és tartozékaiba. Ennek ellenére a sztrecséni várnagy tovább
háborgatta  István t és elvette Tinia falu jövedelmét. A király tovább 
pártfogolta Is tv án t és 1476-ban m egparancsolta az okozott kár meg
térítését. István az Óvár zálogbavételéhez szükséges összeget an n ak 
idején úgy szerezte meg, hogy a felesége, Neczpáli László leánya

Fekete Nagy Antal : Trencsén vármegye történelmi földrajza. 22
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Cecília u tán  öröklött turócmegyei B latnica v ára t elzálogosította. 
Felesége halála u tán  azonban újból m egnősült és Ó várat az első házas
ságból szü letett gyermekei kizárásával második feleségére és tőle 
született gyermekeire ak arta  örökíteni, ami ellen az első feleségétől 
született leánya Zsófia, Noffry Imréné 1479-ben tiltakozást je len te tt 
be és kieszközölte panaszának kivizsgálását. —  A megye déli részén 
fekvő Ugróc v á rá t egyideig még bírták , de itten i jogaikat is mind 
erősebb veszély fenyegette. M átyás király —  úgy látszik —• egy ízben 
m ár el is ve tte  tő lük  a szintén zálogban b írt vára t, m ert János leányai, 
K atalin , Szlopnai M envhértné, E rzsébet, H atnai Ráfaelné és K risztina, 
továbbá István  fia í ’ongrac 1479-ben tiltakoztak  a vár elvétele ellen. 
A v á ra t azonban egyelőre visszakapták és az t János 1481-ben el
zálogosította nejének, Soky B orbálának, tek in te tte l arra, hogy B orbá
lának első férjétől N ádasi Simontól hozott pénzét Ugrócon beruház
ták . B orbálát ezeír a címen leányaival együtt 1481-ben be is vezették 
zálog címen Ugróc v ár és tartozékai b irtokába. A vár birtoklása 
ennek ellenére sem volt tartós, m ert M átyás király még ebben az év
ben visszaválto tta  Ugróc várá t, am ikor János felesége és leányai 
Erzsébet, H atnai Ráfaelné, K atalin , Szlopnai M enyhértné és K risztina 
n yug ta tják  a k irály t a náluk zálogban volt várból járó h itbér és jegy
ajándék és a zálogösszeg kifizetéséről. János felesége Csimorázt 
továbbra is m eg tarto tta  zálogban és 1482-ben újólag be is vezették 
annak birtokába. A családi birtokok lassú apadásával a leányágakat 
sem tu d ták  kielégíteni, úgyhogy János leányát M argitot, M ajthényi 
Jánosnét 1483-ban bevezették Óvár harm adába. U jabb b irtokveszte
ség érte a családot, am ikor 1483-ban László e ladta a zsolnai házat 
és soltészi jogot Podm aniczky Balázs özvegyének, Borbálának és 
m indkét házasságából származó fiainak. M ajthényi Jánost és feleségét 
Pongrác M argitot szerették volna a férfitagok kitenni Óvár b irtoká
ból, de János 1484-ben tanúvallatásokkal igazolta, hogy István özvegye 
Zsófia, a fia Pongrác nevében is ó v á r  h arm ad á t leányának M argit
nak hagyta. János felesége zálogbirtokát, Csimorázt még 1486-ban is 
b írta , sőt ekkor újból bevezettette  m agát a falu és az o ttan i „R ik thas- 
ság“ birtokába. Az óvári uradalom  egységén újabb rést ü tö ttek , ami
kor 1491-ben Pongrác elzálogosította Varin várost Ju s th  Andrásnak. 
A m egm aradt részt Pongrác sa já t m agának ak arta  biztosítani, azért
1494-ben hatalom m al k ite tte  M ajthényi Jánosnét az őt megillető 
harm adrész birtokából. Szerették volna a régebben b írt Sztrecsén 
v ára t is visszaszerezni, azért István gyermekei Pongrác és M argit, 
M ajthényi Jánosné 1496-ban e ltilto tták  H orváth  M árkot és Magyar 
Benignát Sztrecsén vár és Zsolna város elidegenítésétől. Közben 
Pongrác Varin várost is visszaválto tta , sőt a városnak 1501-ben 
évi és hetivásár szabadalm at eszközölt ki. Sztrecséni b irtokjogát is 
fel akarta  a család eleveníteni és 1503-ban ik tatóparancsot eszközölt 
ki, de a bevezetés alkalm ával a H orváth-család ellentm ondott. A csa
ládnak Sztrecsénre vo natkozta to tt birtokjogának érvényesítése érdeké-
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ben te t t  m ásik kísérlete sem sikerült, m ert amikor 1505-ben Neczpáli 
László leányának Cecíliának és Pongrácz István  leányának Zsófiá
nak, Komorovszky Jánosnénak az állításuk szerint a Pongrác osztat
lan b irto k á t képező, de m ost a Kamicsáci H orváth-család kezén lévő 
Sztrecsén várból járó részét királyi ítélet értelm ében Neczpáli Balázs 
leánya Zsófia, Korom B álintné részére le akarták  foglalni, azt a sztre- 
cséni várnagy fegyveres kézzel m egakadályozta. A Pongrácz M argitot 
megillető részért is tovább ta r to tt  a viszály. Ebben az ügyben 1507- 
ben fogott b írák  oly értelm ű határozato t hoztak, hogy Pongrác 
tartozik  Óvár egyharm adát á tadn i M ajthényinak és nejének. Pongrác 
el is fogadta az egyességet és késznek m uta tk o zo tt M ajthényit és 
családját beengedni a vár b irtokába. 1511-ben leányági oldalról 
ú jabb  tám adás érte a családi birtokok még m egm aradt részét. Ugyanis 
Pongrác unokáit, István fia Pongrácot és Jakab  fia Miklóst Szunyogh 
G áspár felszólíttatta , hogy nejének, a fenti Pongrác fia János leánya 
Erzsébetnek adják ki az Óvárból, Varin városból, Lucska, K rasznyán, 
Sztrázs, Lizica, Szvesznica és K otrozsinalucska birtokokból meg
illető harm adot. A család továbbterjeszkedését a m egerősödött 
trencséni nagybirtokosok m indenütt m egakadályozták, birtokszerzési 
törekvéseik teh á t nem sikerültek, sőt 1511-ben Miklós a Prozna, 
H a tn a , M arikovalehota és K lesztina birtokokban és K atlina  prédium - 
ban  bírni vé lt m indennem ű jogáról lem ondva, azokat átengedi a 
Podm aniczky-családnak. Egyéb trencséni b irtokokra vonatkozó 
igényeiket is rendezik a szomszédos birtokosokkal, azért Miklós éfc 
Pongrác, továbbá M ajthényi János, valam int a Szunyogh- és Szlop- 
nai-családok 1516-ban egyességet kö tö ttek  B udetin és Ugróc várak 
ügyében. A leányágak követelését is rendezik. 1518-ban Pongrác 
és M ajthényi kielégítik István leánya Zsófia fiait Komorovszky 
Ján o st és Lőrincet az Óvárból járó h itbért és jegyajándékot illetőleg. 
Közben a szomszédos birtokosok részéről tám adás érte őket és 
Pongrác és M ajthényi János 1519-ben beigazolt panaszt emelnek, 
hogy Kejeky. Gergely, a Zápolyai-család várnagyai és jobbágyai az ő 
varini p lébániájukat szétrom bolták. Hogy az erőszakos szomszédság
tó l m egszabaduljanak, újból m egkísérelték Sztrecsén vár visszaszerzé
sét ; azért Pongrác, János és M argit 1520-ban be akarták  m agukat 
ik ta tta tn i a vár birtokába, de K erekyné, Magyar Benigna és a Zá
polyai-család ellentm ondottak. A családi érdekek védelmében tö rtén t 
összefogás m ellett azonban a család tag jai egymás között folytono
san viszálykodtak. A béke érdekében Lajos király 1520-ban parancso t 
ad o tt Trencsén vármegyének, hogy Pongrácz István  gyerm ekeit 
M argitot és Pongrácot, továbbá Jak ab  fia Miklóst meg kell osztoz- 
ta tn i Ó vár és tartozékai b irtokában. A parancs végrehajtását Margit 
ellentm ondással ak arta  m egakadályozni, azonban a várm egye a 
parancsnak megfelelőleg Margit ellentm ondása ellenére megosztoz- 
ta t ta  őket. A M ajthényinéval való viszály azonban ezzel még nem ért 
véget, sőt ellentm ondásával a rokonság harag já t még jobban magára

22*
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zúdíto tta , amely 1523-ban igen súlyos erőszakosságban tö rt ki_ 
Pongrác és Miklós ugyanis ebben az évben Margit óvári várnagyá t 
k idobták a várból és Margit részét is m aguknak foglalták le. —  
Sztrecséni birtokjoguk érdekében 1523-ban még egy utolsó kísérletet 
te ttek  és am ikor Kerekyné el ak arta  adni a v á ra t a Zápolyai-család- 
nak, úgy Pongrác, m in t Miklós és M argit ellentm ondottak, de ezzel 
a várnak a Zápolyai-család kezébe való ju tá sá t nem tu d tá k  meg
akadályozni. Sok perük és birtokszerzési törekvésük közben a család 
lakóhelyét, az óvári v á ra t annyira elhanyagolták, hogy szinte m ár 
lakhata tlanná  vált. -A király segít ra jtuk , és Miklós kérésére Lajos- 
az óvári várhoz tartozó falvakatsl525-ben 6 évre felm enti m indennemű 
adó alól, hogy a düledező v ár ú jra felépíthető legyen és ta rtozékaira  
az ado tt kedvezmények m ellett új telepesek jöjjenek. (1432 : Múz. 
T. a. II. 14., 1443 : Letopis. X II. 2. 74., 1446 : O. L. Bossányi-lvt. 
A. N. 206., Múz. T. a. VI. 15., 1447 : Tört. tá r. 1896. 517., Letopis. 
XI. 2. 74., 1450 : Dl. 14,430., 1453 : Letopis. X I. 2. 75., 1454 : U. o_ 
XI. 2. 76., Tört. Tár. 1896. 518., 1455 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 5a., 
1456 : Ju sth -lv t., 1461 : Múz. T. a. VII. 8., 1465 : N yitrai kp t. N.
1068., 1467 : Dl. 16,484., 1468 : Ju sth -lv t., 1469 : U. o., 1470 : T ö rt- 
Tár. 1896. 521., 1471 : U. o. 1896. 522— 523., 1471 : Ju sth -lv t. 1473 : 
U. o., 1474 : Tört. Tár. 1896. 822., 1475 : U. o., 1896. 523., 1476 : 
U. o. 1896. 525., 1479 : Ju sth -lv t., Letopis. XI. 2. 82., 1481 : Kör
mendi lvt. K orlatkő-A pponyiana. Lad. 18. N. 866., N yitra i kpt. 
N. 666., Múz. T. a. XI. 11., M otesiczky-lvt., 1482 : N yitrai kpt. 
N. 771., 1483 : Tört. Tár. 1896. 528., Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. 
F. C. N. 177., 1484 : Garam szentbenedeki kvt. F. 63. N. 34., 1486 : 
N yitrai kpt. N. 685., 1491 : Ju sth -lv t., 1494 : Tört. Tár. 1897. 514.* 
1496 : Letopis. XI. 2. 82., 1501 : Tört. Tár. 1897. 519., 1503 : Letopis.
XI. 2. 82. ,1505 : Ju sth -lv t., 1507 : Tört. Tár. 1897. 522., G aram szent
benedeki kvt. F. 65. N. 15., 1511 : B alassa-lvt., Dl. 22,220., 22,059.* 
1516: Turóci kv t. P rot. vet. f. 23., 1518 : U. o. Prot. vet. f. 37.* 
1519 : G aram szentbenedeki kvt. F. 59., N. 12., 1520 : Letopis. XI. 2.
83., Tört. Tár. 1897. 686., 1523 : G aram szentbenedeki kvt. F. 47. 
N. 9., Letopis. XI. 2. 83., 1525 : Tört. Tár. 1897. 689.)

Pongrácz (Vági) János leánya K risztina, Cserenszky T am ás 
özvegye b írta  N agyhoholna b irtokot, de 1508-ban visszabocsátotta  
Szlopnai Miklósnak. (N yitrai kpt. P rot. extraser. I. 39.)

Popovszky- (Popokeri) cs. Popowzky (Popowsky) M árton m int 
nyitram egyei birtokos tűn ik  fel 1481-ben, m ajd a neje, H atnai László 
leánya Ágnes révén 1496-ban Szvedernik és Vranye birtokába ju to tt. 
B irtokaikban azonban a rokonok, a H atnai- és Szunyogh-családok 
háborgatták  őket, úgyhogy 1499-ben is kénytelen voltak panaszt 
emelni ellenük. A vizsgálat meg is á llap íto tta  panaszuk jogosságát. 
(1481 : Podm aniczky-oklvt. I. 146., 1496 : Garam szentbenedeki kvt- 
F. 19. N. 49., 1499 : U. o. F. 101. N. 24.)

Porkoláb-cs. B irtokát nem ismerjük. László 1500-ban a pruszi
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Ik tatáshoz kiküldött királyi em berként szerepel. (Podmaniczky- 
•«oklevéltár. I. 342.)

Porubai-, máskép Klucsovei-cs. L. az utóbbi néven.
Poskalika- (Űjfalusi) cs. Poskallyka János fia Miklós 1492-ben 

szomszédként szerepelt Üjfalu ik ta tásánál. Ügy ez a körülm ény, m int 
előneve újfalusi birtokosságára m u ta t. (N yitrai kp t. ZZ. N. 148.)

Posztkő- (Bzyni) cs. Kristóf leánya Magdolna 1519-ben Hliniki 
János m enyasszonya volt és móringul kap ta  annak hliniki b irtok
részét. A Marsovszky-család 1519-ben felkérte ezt a részt is, de Mag
dolna tiltakozást je len te tt be m iatta . (Turóci kvt. P rot. vet. f. 43., 45'.)

Potvar-cs. L. Patvar néven.
Pravotici-cs. A legrégibb trencséni családok egyike. 1232-ben 

Miklós fiai M árton és Leusták b írták  Pravoticot. Később ezen a né
ven János nyereggyártó leányai Ilona és Erzsébet, továbbá  K onrád 
fia László szerepelnek, akik igényt ta r to tta k  P ravoticra, melyet 
Lajos király a Dem jéndi-családnak ado tt. A tiltakozás m iatt tám ad t 
perben azonban sohasem jelentek meg, így a király 1370-ben a birto
ko t a D em jéndi-családnak ítélte oda. Szintén Pravoticról nevezik magu
k a t László, A ntal és Simon, akik 1444-ben a Viszocsányiak perében 
k iküldött királyi emberek voltak. (1232 : HO. VII. 21., 1370 : Dl.
5818., 1444 : Brogyáni-lvt.)

Praznóci-cs. Miklós 1414-ben a Podm aniczky-család m egbízottja. 
György 1498-ban praznóci soltészságára 10 forin tot felvesz a Pod- 
m aniczky-családtól. A családnak a neki nevet adó, csak soltészi vagy 
prédiálisi joggal b írt Praznócon kívül több helyen is volt birtoka, 
így H unyerádon is, m elyet azonban György elzálogosított H ranosztai 
Györgynek, akinek özvegyétől Praznóci Benedek és Mihály válto tták  
vissza 1511-ben. György Klecsén b irtokot is elzálogosította a Rajé- 
cen lakó Kelemennek, akinek özvegyétől ezt is visszaválto tta  1511- 
ben Benedek és Mihály. Majd Benedek fia Péter, testvérei Pál és 
Ferenc nevében is, H unyerádon 3 jobbágytelket és a soltészság felét
1523-ban újból elzálogosítja a Lehoczky-családnak, jó tállást vállalva 
P oruba b irtokukkal, azonban Péter és Pál testvérek 1523-ban Poru- 
bán is elzálogosítanak 6 jobbágytelket az Egresdy-családnak. (1414 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 13., 1498 : U. o. I. 326., 1511 : Turóci kvt. 
P ro t. vet. f. 10., 1523 : U. o. 79. 1523 : G aram szentbenedeki kvt. 
F. 4. N. 18— 19.)

Precsényi-cs. A család valószínűleg azonos a korábban Mano- 
halm inak nevezett családdal. A Podm aniczkyval rokon család, 
Balázs ágához állott legközelebb, m ert azt nevezik osztályos rokoná
nak 1495-ben, amikor az első ism ert tag , néhai László fia György 
Precsén b irtok  felét átengedi a Podm aniczky-családnak és Vencelnek 
esetleges m agtalan halála u tán  őt illető másik feléről is lemond Pod
maniczky János javára , aki Praznócon két népes és egy puszta te l
ket, továbbá 69 forin to t ad cserébe, György m agtalan halála esetére 
visszaháram lási joggal. Ez a György nem lehet Podm aniczky László



342 F E L V ID É K

fia László fia, m ert az a II. László Podm aniczky Lászlónak G uthi 
Ország Ilonától született legkisebb fia volt, Istvánnak  is öccse. 
Podm aniczky László fiai közül Jánost első ízben 1467-ben, M ihályt 
és Is tv án t pedig 1480-ban em lítik először az oklevelek, ami azt bizo
ny ítja , hogy István  nem  sokkal 1480 elő tt született. László legkisebb 
fiá t 1485-ben em lítik egyetlen alkalommal, u tán a  valószínűleg még 
m int fiatal gyermek elhalt. H a teh á t a fenti György ennek a László
n ak  le tt volna a fia, a besztercei ág b irtokában részesülni ke lle tt 
volna neki, amire azonban sem Podm aniczky László végrendeleté
ben, sem egyebütt nincsenek adataink . Györgyöt 1495-ben ny u g ta tja  
testvére K azalka Lászlóné, Zsófia, elhalt nővére M árta fia János nevé
ben is, a precséni birtokból és a praznóci soltészságból járó  leány
negyed, valam int Csonkakőmegyi Gáspár u tán  annak csonkakőmegyi 
birtokából ad o tt ké t jobbágytelek és 79 forint kifizetése» felől. László
1498-ban precsényi soltészságára felvesz 10 forin to t a Podm aniczky- 
családtól. (1495 : Podm aniczky-oklvt. I. 260—266., 1498 : 326., 1. még 
Podm aniczky-családnál.)

Prileszky- (Prileszi, Kiskotessói) cs. Nevének v á lto z a ta i: Pri- 
leczky (1482), Pryelezky (1484), Prielezky (1492), Przielesky (1501), 
Pryelezky (1508), Pryleczky (1513) és Prielezky (1525). A család első 
ism ert tag ja  László 1438-ban Tridvori, 1453-ban pedig Bohunic 
ik ta tásánál szerepelt királyi em berként. László fia Miklós 1476-ban 
panaszt emelt, hogy K ottessói'Tam ás leánya D oro ttya asszony 10 év 
előtt elfoglalta az ő kotessói, rimanóci és oblazói birtokrészeit. Az 
országbíró parancsára ta r to t t  vizsgálat a panaszt jogosnak is ta lá lta . 
Miklós 1482-ben még birtokos volt Kotessón, de ekkor itten i részeit 
a Podm aniczky-család b írta  zálogban. Később Miklóst elfogta 
T ettauer, am iért a Podm aniczkyak, m int rokonok 1484-ben pert 
fo ly ta ttak  T ettauer ellen. György 1492-ben Trencsén várm egye 
szolgabírája, 1501-ben pedig a Podm aniczky-család ügyvédje volt. 
György 1505-ben a Rozson-családdal együtt m egvásárolta a Moscici-, 
R akolupi-, Dubnicai- és Szlavnicai-családok kisszlavnicai, máskép 
vaszkai birtokrészét, m ajd  a következő évben, 1506-ban megszerzi 
a birtokban rejlő királyi jogot is. Miklós 1508-ban királyi em berként 
szerepelt a biccsei határjárásnál. Miklós és neje K atalin  fiai János 
és László 1509-ben még mindig bírnak Oblazón, azonban ekkor itten i 
birtokrészeiket elzálogosítják a Szunyogh-családnak. György 1513- 
ban királyi em ber volt. 1525-ben még a kotessói ősi részeket is b írják , 
m ert am ikor Miklós 1525-ben a jablonovei hatalm askodás ügyében 
ta r to t t  vizsgálatnál tanú  volt, a kiskotessói előnévvel illetik. (1438 : 
Dl. 13,241., 1453 : Múz. T. a. IV. 3., 1476 : Dl. 17,782., 1482 : Podm a
niczky-oklvt. I. 161., 1484 : U. o. I. 177., 1492 : U. o. I. 219., 1501 : 
U. o. I. 372., 1505 : Múz. T. a, I. 16., 1506 : U. o. VI. 8., 1508 : Podm a
niczky-oklvt. I. 554—555., 1509 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 3., 1513 : 
Dl. 22,371., 1525: Dl. 24,068,)

Prónay-cs. Zólyommegyei eredetű család, de m ár Trencsénben
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is korán b írt. Vörös Lőrinc (még családnév nélküli) a fia Beke nevében 
is, 1338-ban elzálogosítja 40 hold orlóci földjét és 12 kaszáló-rétjét 
Orlóci Péter fia Andrásnak, m ajd pedig 1342-ben magához v á ltja  a 
bírságban elm arasztalt Orlóci Kristóf fia László és fia M árton Orlóc 
b irto k á t. Beke fia Benedek 1388-ban új adom ányt szerez a b irtokra, 
m ajd  pedig leányát Zsigmond király 1392-ben fiúsítja a ty ja  összes 
b irtokaiban, köztük Orlócban is. (1338 : Forgách-lvt., 1342: Dl.
3499., Anjoukori-okm t. IV. 239., 1388 : F e jé r : CD. X. 1. 449., 1392 : 
N ádasdladányi lvt. I. 12.)

Prosznei-cs. A család egyetlen ism ert tagja, Mikulay 1405-ben 
tanú  volt Dulici György végrendeleténél. (Podm aniczky-oklvt. I. 10,)

Pruszkai-cS. a) A birtok első családja korán kihalt. Előd fia 
Leusták 1243-ban Vicsap határjárásnál még m int szomszéd szere
pelt, de 1244-ben b irtokát, m int m agtalanul elhaltét, Béla király 
eladom ányozta. — b) Az újabb eredetű Pruszkai-család 1467-ben 
tűn ik  fel, am ikor Marcis fia János egy pruszkai és egy tuhinyei fél
kú riá t elzálogosít a H alupa-családnak. Márk 1468-ban egy pruszkai 
te lke t és Tuhinyén egynegyed te lket a H alupa-családnak elad. Mag
talan  halála u tán  fenti birtokokban b írt összes részeit szintén a 
H alupa-család k ap ta  adom ányba. A család másik ágon tovább élt. 
János pruszkai és tuhinyei birtokrészeit 1487-ben szintén a H alupa- 
családnak zálogosítja el. A család Bohunic és Pominóc egy részéhez 
is jogot ta r to t t  és Ádám nevű tag ja  ellentm ondott, am ikor 1515-ben 
a H alupa-családot vétel címén be akarták  vezetni bizonyos bohunici 
és pominóci kúriákba. (1243 : ÁUO. VII. 133., Dl. 266., 1244 : Dl.
257., ÁUO. VII. 174., 1467 : Múz. T. a. IV. 6., 1468 : Dl. 24,970., 
1468 : Múz. T. a. X. 5., 1487 : Simonyi-lvt. 227. sz., 1515 : Dl. 22,645.)

Puchói Ambrus polgár 1492-ben megveszi a nosici bíróság jogát 
Magyar Balázstól. (Dl. 33,895.)

Pupák- (Vaszkai) cs. Élőn evük vaszkai birtokosságra m uta t. 
B irtokügyletekkel kapcsolatban nem szerepel a család. Benedek 
1479-ben tan ú  a Lednice határperében ta r to tt  vizsgálat alkalm ával.
1485-ben plevniki birtokügyben volt tanú , m ajd 1492-ben szomszéd 
a drienovei ik ta tásnál. (1479 : Podm anicsky-oklvt. I. 134., 1485: 
U. o. I. 188., 1492 : U. o. I. 243.)

Puseh- (Nedecei) cs.»Közelebbi adataink a családra nincsenek. 
Mindössze egy tag ja  ism eretes, Péter, aki 1508-ban tan ú  volt a felső- 
vadicsói hatalm askodás ügyében ta r to t t  tanúvallatásnál. (Szunyogh- 
levéltár.)

Pusztaneporáci-cs. L. Bossányi néven.
Püspöki-cs. István 1466-ban szomszéd a báni ik ta tásnál. 1464-ből 

lásd a Leszkóczy-családnál: (Podm aniczky-oklvt. I. 65.)
Hubovszky 1. Hrabovszky.
Radvánszky-cs. Zólyommegyei törzsökös család. 'Trencséni bir

toka Sztrecse volt, ahol R advánszky Boldizsár Dub nevű rétjé t 
1516-ban lekaszálták az esztergomi érsekség chinorányi jobbágyai.
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A  vármegye királyi parancsra tanúvalla tást is ta r to tt  ebben az ügy
ben, mely a panasz jogos vo ltá t igazolta. Boldizsár és Péter 1524-ben 
kiadták a birtokból járó hitbért és jegyajándékot Menyhért özvegye 
Zsófia részére. (1516 : Múz. T. a., 1524 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 53.1)

Rajesányi-cs. L. a Revistyei-cs&lkdnél 1426-ban, a Rátonyl- 
családnál 1480-ban és a iíozson-családnál 1512-ben.

Rajeci-cs. H ont-Pázm án-nem beli eredetű család. Már trencséni 
b irtokos volt 1236-ban, am ikor Olivér fia K ázm ér elcserélte A pka 
és lton , Tardoskedd m elletti b irtokát a  ny itra i káp ta lan  Rajec nevű, 
az ő birtokaival szomszédos trencséni prédium áért. (Mon. Strig. 
I. 318., Esztergom i kpt. Capsa 2. F. 9. N. 1.)

Rakolupszky- (Piechói) cs. Neve m ár a középkor végére kiala
k u lt, 1501-ben Rakolwpczky, 1503-ban Rakolubsky szlávos alakban 
tű n ik  fel. -— A legősibb trencséni családok egyike. Pál 1262-ben a 
•Góriak eskütársa. 1345-ben Detre fiai K anyna (K ayna), Mikó, Bodó, 
:Sebes és Ján  bírják Rakolup felét, azonban egyebütt is b írt a család, 
m ert Bodó fia Márton fiai Bereck veszprémi prépost és Sebestyén 
1405-ben új adom ányba kap ták  Rakolup, Kishoholna, Béla, Kis- 
ravaszd, máskép Krivoszud és Kiskocsóc trencséni birtokokat. Majd 
a  családnak egy m ásik ága, András fiai János és István 1435-ben 
megszerzik Zsigmond királytól a R akolup, Kocsóc, R avaszd és Béla 
birtokokban rejlő királyi jogot, melybe a következő évben ellentm on
dás nélkül be is vezetik őket. Ugyanezek 1434-ben Kishoholna b ir
toko t is új adom ányba kapják  és 1435-ben be is vezetik őket. A le
szárm azottak János és testvérei Gáspár, László és B em át 1476-ban 
új adom ányba kapják  Rakolup és Kiskocsóc birtokokat. Istvánnak 
Kiskocsóci leánytól született fiait G áspárt, Jánost, Lászlót és Berná- 
to t  bá ty juk  Kiskocsóci Gergely fia Lukács örököseivé fogadja és 
átengedi nekik Rakolup és Kishoholna birtok felét, melyekbe ősi 
jogon 1481-ben ellen mondás nélkül be is vezetik őket. István fiai a 
Rakolupi Gebes Jánosné, Somszegi László leánya, Magda u tán  Kis
kocsóc, Rakolup és Kishoholna birtokokból járó  h itbér és jegyaján
dék felől 1482-ben kielégítik a Revistyei-családot. B ernátot és Vencelt 
(Lászlót) birtokukról, Kishoholnáról idézik meg 1500-ban a trencséni 
polgárok ellen elkövetett hatalm askodási perben. B irtokjogukat 
újból m egerősíttetik, am ikor László és Berftát Ulászlótól új adom ányt 
szereznek R akolup és Hoholna birtokok felére, melyekbe 1501-ben 
be is vezették őket. B ernát 1503-ban tanú  volt a Szlopnai- és H alupa- 
családok perében. Ekkor használt Piechói előneve arra m u ta t, hogy 
valam ilyen címen Piechón is bírt. Az eddigi állandó birtokszerzést 
az ősi birtokok lassú pusztulása követte. László és ^estvére, B ernát 
és Gáspár fia L énárt 1505-ben elzálogosítják Kishoholna b irtok felét 
a Zabláthy-családnak, m ajd B ernát, neje K atalin  és fia György a 
másokkal együtt közösen b írt Kisszlavnica, máskép Vaszka b irtok
részt 1505-ben eladják a Rozson- és Prileszky-családoknak. Gáspár 
fia Lénárt eladja 1520-ban a rakolupi és kishoholnai részét Rakolupi
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Lászlónak. BernáL gyermekei György, Mihály, Miklós, Borbála és 
Anna az a ty juk  és Rakolupi László között lé tre jö tt osztályegyességet
1520-ban jóváhagyják, de ennek ellenére 1522-ben viszály tö r t  ki a 
családban és B ernát fia Mihály 1522-ben e ltilto tta  testvéré t Györ
gyöt R akolup és Pieehó birtokrészek elidegenítésétől. (1262 : Héder- 
váry-oklvt. I. 3., 1345 : R akovszkv-kvt ír., 1405 : Múz. T. a. V. 24.,
1434 : Múz. T. a. XI. 5., N yáry-lvt. 1437., 1435 : N yáry-lvt. 1437.,
1476 : Múz. T. a. VII. 26., 1481 : Múz. T. a. III. 30., V. 18., 1482 :
U. o. V. 5., 1500 : G aram szentbenedeki kvt. F. 78. N. 34., 1501 :
N yáry-lvt., 1503 : Múz. T. a., 1505 : N yitrai kpt. P ro t. extraser. 
I. 24., 1505 : Múz. T. a. I. 16., 1520 : Lev. Közi. 1937. 234., 1522 : 
U. o. 1937. 238., Múz. T. a. X. 23.)

Rakovszky-cs. Turóci eredetű család. Trencsén megyébe akko 
szárm azott á t, am ikor Lőrinc és fiai M árton, Jak ab  és György 1411-ben 
zálogba veszik a Turóczy-családtól Csicsmán birtokot. Családi kap
csolataik révén Nagyszvedernikre is igényt ta r to tta k , de amikor 
M árton leányát M ártát, K ossuth M átyást és R akovszky György 
leányát A nnát, Jeszenszky M átyásnét 1494-ben örökség címén be 
akarták  vezetni Nagyszvedernik birtokába, a H atnai-család elleni- 
m ondott. (1411 : Teleki-cs. zabláti Ívta, 1494 : Kossuth-lvt.)

Ráskay-cs. Balázs tárnokm ester és neje K atalin  1504-ben Ledniee 
v ára t zálogba vették  Nehéz Péter özvegyétől, m int az a Péter test
vére, György leányainak utólagos beleegyezéséből k itűnik. A vár 
b irtokába vétel címén 1504 június 18-án be is vezették R áskay t és 
feleségét. Nehéz István fia János beleegyezését is megszerezte Gás
pár, olyképpen, hogy tőle is m egvette a v ára t külön és abba ezen a 
címen is bevezettette m agát még ebben az évben. Minden körültekin
tése ellenére sem b írta  a v á ra t békességben, p iert arra a Podmaniczky- 
család is igényt ta r to tt  régebbi jogon, sőt adom ányt is szerzett rá, 
de a beiktatáskor a Nehéz-család ellentm ondott. Az e m iatt keletke
zett per a jogutódra, Ráskay Balázsra háru lt, ak it a Ledniee várért 
folyó-perben 1506-ban meg nem jelenés m iatt a Podmaniczky-család- 
dal szemben el is m arasztaltak. Ekkor a Podm aniczky-család 1507-ben 
újból be akarta  m agát vezettetn i a vár b irtokába, de kísérletük 
hiábavaló volt és az új birtokos ellen m ondásával találkozott. Balázs 
Ledniee mellé még újabb birtokokat is akart szerezni, de Medne bir
tokrész és Hosnica kúria felkérésétől 1507-ben e ltilto tta  a Med- 
nyánszky-család. Ledniee vár birtokjogának teljes biztosítása u tán  
Balázs tárnokm ester a gyermekei Gáspár, János, Margit, Gersei 
Pető Ferencné, Erzsébet, Györgyi Bodó Ferencné, K atalin , Gergely- 
laki Buzlay Lászlóné és Ilona nevében is, Ledniee v ára t és tartozé
kait a Sárkány Am brustól kölcsönvett 8000 forint fejében 1515-ben 
eladta Sárkány A m brusnak és testvéreinek. (1504 : Köpcsényi lvt. 
23. 4. 36., Dl. 21,300., Garam szentbenedeki kv t. Prot. A. f. 54.,
59., 1506 : Podm aniczky-oklvt. I. 499., 1507 : M ednyánszky-lvt. 
Medne., Podm aniczky-oklvt. I. 512., 1515 : Dl. 22,694.)
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Rátonyi-cs. Trencséni birtokossága régibb keletű lehet, m ert 
Pető fia Dénes 1417-ben m ár új adom ányba kap ja  az egykor a tren 
cséni várhoz tartozó  H oholna birtokot. Dénes fia János a b irtok  felét 
1422-ben a Soki-családnak ad ta , am it a következő évben, 1423-ban 
testvére M átyás is m egerősített. M átyás b irtokát, hoholnai b irtok 
részét a trencséni v á ra t elfoglalva ta r tó  ném etek elvették, H unyadi 
János azonban visszaadatta . Később a trencséni várnagy foglalta el, 
de H unyadi János 1456-ban ism ét m eghagyta, hogy a b irtokot vissza 
kell adni, m ert M átyás kellőkép igazolta b irtokjogát. B irtokának 
visszakapása u tán  M átyás Hoholna birtok felét 1458-ban elzálogo
síto tta  Zam aróczy Péternek, hogy az Em őkéi Veres-családnak járó  
h itb é rt és jegyajándékot kifizethesse. M átyás m agtalanul h a lt el és 
a király b irtokrészét H oholnán 1470-ben, illetve 1475-ben eladom á
nyozta a Szlopnai-családnak, amely M átyás neje H edvig leányának 
B orbálának, Rajcsányi Istvánnénak 1480-ban kifizeti az any ja  u tán  
járó  leánynegyedet. (1417 : Múz. T. a. V. 3., 1422 : Dl. 12,828., 1423 : 
Dl. 12,830., 1456 : Dl. 15,046., 1458 : Múz. T. a. IV. 7., 1470 : N yitrai 
káp talan . N. 568., 1475 : Múz. T. a. X. 20., 1480 : Dl. 18,405.)

Hécsényi-cs. M átyás 1486-ban tan ú  volt Dobra b irtok  ügyében. 
B irtokát nem ism erjük. (Simonyi-lvt. 226. sz.)

Rédeky-cs. A család tag jai csak m in t királyi emberek szerepel
nek. így  A ndrás 1412-ben Dúló ik tatásához, Miklós pedig 1461-ben 
Podluzsán ik tatásához k ikü ldö tt k irályi emberek voltak. (1412: 
Szulyovszky-lvt., 1461 : Múz. T. a. VII. 8.)

Rédey-cs. L. Sim onyz'-családnál 1494-ben.
Renoltffy- (Borcsányi) cs. M int előneve is m u ta tja  a Borcsányi- 

család egyik ág á t alko tta. A családnak nevet adó R ajnald  gyermekei 
Ilona, M argit, Borbála, Ádám, A ndrás, Mihály és László 1513-ban 
jesztrebei b irtokrészüket elzálogosítják a M ittai Rozson-családnak, 
m ajd pedig Rynolffy László és testvérei Jesztrebe birtok  felét 1518-ban 
örökáron eladják a Rozson-családnak. (1514 : Turóci kv t. P ro t. vet. 
f. 21., 1518 : Garam szentbenedeki kv t. F. 42. N. 25.)

Répa- (Draskóci) cs. A sok ágat hajtó  Draskóczy-család tagja. 
M árton 1525-ben királyi ember volt a dvoreci ik ta tásnál. (N yitrai 
káp talan . C. N. 843.)

Resthyen- (Draskóci) cs. Szintén a Draskóczy-család egyik ága. 
György 1496-ban királyi em ber volt Ugróc vár ik tatásánál. (N yitrai 
káptalan . F. N. 2.)

Réthey-cs. Pozsonymegyei család. Zsigmond fia János az any ja  
A pay László leánya K ata lin  révén jogot tartott* Sebestyénfalva egy 
részéhez és 1503-ban az országbírótól ik ta tóparancso t is eszközölt 
ki, de annak végrehajtását nem ism erjük. Oszvald fia János fia Amb
rus az anyja  Apay K atalin  révén szintén igényt ta r to t t  Sebestyén
falva b irtokára, de am ikor 1506-ban be ak a rta  m agát ik ta tta tn i, 
az Apay-család ellentm ondott. (1503 : Pozsonyi kpt. C. 1. F. 3. N. 15., 
1506 : U. o. C. 1. F. 3. N. 18.)
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Revislyei-cs. 1482-ben Nagysarló inak is nevezik. B irtokjoga 
régebbi eredetű. László leányait A nasztáziát, K ápy P álnét és K a ta 
lint, Rajcsányi Dénesnét 1426-ban ősi jogon bevezették Lieszkó és 
Lehotka trencséni birtokokba. Bertalan 1482-ben n y u g ta tja  a Ko- 
csóci és Rakolupi-családot a neki Gebes Jánosné, Somszegi Magda 
u tán  Kiskocsóc, Rakolup és K ishoholna birtokokból járó  h itbér és 
jegyajándék megfizetéséről. A család később a Hencz nevet ve tte  fel. 
L. o. (1426 : Múz. T. a. IV. 8., 1482 : U. o. V. 25.)

Ribári-cs. Stoisa 1208-ban ta n ú  volt a ny itra i püspökség tren 
cséni birtokainak határjárásánál. Később nem szerepel a család. 
(HO. VII. 4., Dl. 54—55.)

Riinan- (H radnai, illetve Szulyói) cs. L. Szulyó /'-családnál 
1441-ben.

Ritier- (M ittai) cs. A sokfelé ágazó M ittai-család tagja. R y thyer 
Prokop özvegye Anna hitbére és jegyajándéka m ia tt pert fo ly ta to tt 
a M ittai O hváth-család ellen és 1483-ban abban állapodtak  meg, hogy 
Jesztrabe birtokon összeülő nyolc békebíró ítéletének alávetik  magu
kat. (N yitrai kpt. P ro t. extraser. I. f. 21.)

Roh- (Dulói) cs. L. Dulói néven.
Rohodi-cs. Péter trencséni várnagy megszerezte, vagy meg 

a k arta  szerezni Zablát b irtok egy részét a zabláti Holy-családtól, de 
a Zabláti Bruhacskó-család 1484-ben e ltilto tta  a birtokbavételtől. 
(N yitrai kp t. P rot. extraser. I. f. 13.)

Rozgonyi-cs. L. az Alsólendvai Btín//y-családnál 1497-ben.
Rozváczky- (Kissztankóci) cs. Neve kialakult Rozwaczky alak

ban  m ár 1410-től előfordul, am ikor Benedek békebíró volt a H alupa- 
és H anzlikfalvi-család perében. A lbert 1473-ban királyi em ber volt 
K asza vár ik tatásánál. A családnak a várm egyében több helyen volt 
örök- és zálogbirtoka. Gergely 1486-ban zálogban b írta  a Simonyiak 
D obra nevű birtokát. Nemeslieszkón is b írtak . B irtokjoguk újabb 
biztosítása végett 1496-ban Oszvald teljes jogon be ak a rta  m agát 
ik ta tta tn i Lieszkó birtokba, de a Szlopnai-család ellentm ondott. 
B irtokjoguk ennek ellenére kétségtelen volt, de hogy szabaduljanak 
a kellemetlen szomszédságtól, Lieszkó felét 1499-ben a Rozson- 
családnak eladták. Vencel Viszolaj és Szverepec b irtokokra is igényt 
ta r to tt ,  de hosszas pereskedés u tán  1507-ben a nádor a Podm aniczky- 
családnak íté lte  oda a b irtokokat és Vencelt a bírságokban is el
m arasztalta. A beik tatás a Podm aniczkyak javára  ennek ellenére 
sem tö rtén t meg, m ert azt Vencel és a Szunyogh-család erőszak
kal m egakadályozták és így a kiküldöttek  a bírság b eh a jtásá t sem 
tu d ták  végrehajtani. A per teh á t tovább folyt és 1519-ben úgy íté lt 
a nádor, hogy az 1507. évi íté le te t végre kell h a jtan i és a Podma- 
niczky-családot a közben elhalt Vencel testvére János javaiba  egy 
m árka erejéig be kell vezetni. János 1520-ban szom szédként jelent 
meg a szedlicsnai ik tatásnál. E kkor ú jra  használt kissztankóci elő- 
neve arra m uta t, hogy a családnak még ekkor is volt b irtoka  Kis-
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•sztankócon. Oszvald az 1519. évi íté le t és annak végrehajtása u tán  
is  b írt Szverepecen, de o ttan i soltészságát 1521-ben e lad ta  János 
«zverepeci bírónak. A család még 1522-ben is b írt Lieszkón, azon
b an  M átyás itten i birtokrészeit 1522-ben zálogba ad ta  a Podm a- 
nlczky-családnak. (1410: Dl. 26,084., 1473: Podm aniczky-oklvt. 
I. 110., Dl. 17,418., 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz., 1496 : N yitra i kpt. 
•O. N. 13., A kadém ia kézirattára ., 1499 : Múz. T. a. I. 20., 1507 : Pod
m aniczky-oklvt. I. 532., 1519 : B alassa-lvt., 1520 : O. L. Kisebb le
tétek. 52. cím. 101. sz., 1521 : Turóci kv t. P rot. vet. f. 66., 1522 : 
Lev. Közi. 1937. 237.)

Rozson- (M ittai, Rozsonm ittai, M ittarozsoni, Jesztrebei) cs. 
Nevének változatai : Rozon, Roson, Rosson, Rosen. A sok ágra sza
k ad t M ittai-családnak legkorábban kivált és legnagyobb birtokszerző 
Aga. Legelső ism ert tag ja , László 1409-ben békebíró volt a Yelcsiczkyek 
perében. A család a  sok családtag közt megoszló m itta i b irtokról ki
indulva birtokszerző politikáját k iterjesztette  a megyére. K ezdet
ben csak az ősi b irtok  környékén terjeszkedtek, később azonban a 
vármegye távolabbi részeiben is m egtaláljuk a Rozson birtokokat. 
A birtokszerzést Benedek kezdette meg, aki 1433-ban Bossányi Jakab  
fiaitól ké t pusztaneporáci és egy felsőneporáci te lke t v e tt  zálogba. 
A családnak ez az ága is igen gyorsan szaporodott, 1464-ben Ölved 
ik ta tásánál a  családnak négy tag ja  is, névszerint Benedek, István , 
Ferenc és M árton szerepel szomszédként. Az ősi b irtokkal szomszédos 
Jesztrebén  különben m ár lehetséges, hogy ebben az időben is b írtak , 
az azonban kétségtelen, hogy a családnak m ár 1467-ben volt i t t  
b irtoka, m ert az egyik ág ebben az évben m ár a jesztrebei előnevet 
használja. A Bossányi-család ősi b irtokain is továbbterjeszkednek és 
Benedek fiai Oszvald, Kelemen és László 1480-ban zálogba veszik 
a Bory-családtól Kisneporác egészbirtokot és Neporácka prédium  
felét. A M ajthényi-ág birtokain is terjeszkednek. Benedek fia Kele
men és László 1489-ben zálogbaveszik M ajtényi Tom pa Venceltől 
annak Majtény, Petrilehota és Zavogye nevű b irtokait. A Bory Imre 
leányának B orbálának a Bossányi-család álta l dotalicium ba lekötött 
Neporác egészbirtokot és Neporácka prédium  felét azonban 1495-ben 
v isszaválto tta  a Bossányi-család. László és Kelemen örökjogon is 
meg akarták  szerezni a M ajthényiek Motesic, Lehotka és Petyovka 
nevű b irtokait és a királytól adom ányt is kértek rá, de a M ajthényi- 
család tiltakozo tt ellene, sőt a M ajthényi-család 1498-ban Lászlót 
és testvéreit a M ajthény, Zavogye, Petyovka és Petrilehota birtokok 
zálogbavételétől két ízben is e ltilto tta . A M ajthényi- és Bossányi- 
birtokokat így lassan elvesztették, m ert 1498-ban a Bossányi-család 
is v isszaváltotta a két Neporác b irtokot. Ezek u tán  távolabbi birtok- 
szerzésekre határozta  el m agát a család. Benedek fiai 1499-ben 
Zsámbokréti Györgytől és Rozvágyi Oszvaldtól megveszik Nemes- 
lieszkó felét, m ajd megszerezték hozzá a királyi jogot is, melybe 
az tán  be is ik ta tta ttá k  m agukat. Azonkívül Oszvald, Kelemen és
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László 1500-ban zálogba vették  Vencel trencséni aranym űvestől a  
zálogos Dobra és Szuhapatak birtokokat. Kelemen és László 1500-ban 
m ár Dulón is birtokosok és leánynegyedet fizetnek a b irtok u tán  a  
Kam enicsáni-családnak. 1504-ben m egvásárolják a Horenici-család 
Kisszlavnica, máskép Vaszka nevű birtokrészét, m ajd  a következő 
évben, 1505-ben megveszik a Moscici-, Rakolupi-, Dubnicai- és 
Szlavnicai-családok o ttan i birtokrészeit is. Oszvald és testvérei
1504-ben megszerzik adom ányba Cservenec György alsóklobusici 
birtokrészét, de beik tatásuk  ellentm ondásba ü tközött. Majd Kelemen 
a Vencel aranym űvestől magához v á lto tt Dobra és Szuhapatak bir
tokokat újabb kölcsönt adva rá, 1506-ban m agától a tu lajdonos 
Simonyi-családtól veszi zálogba és be is vezettetik  m agukat. Közben 
megszerzik Ulászlótól a Kisszlavnicai, máskép Vaszka birtokban  rejlő- 
királyi jogot is, melybe 1506-ban be is .ik ta tták  őket. Kelemen és- 
László elfoglalták Onory A ndrás leányainak Dulói birtokrészét. Az. 
e m ia tt keletkezett perben 1507-ben Boboton idézik meg őket, am i 
azt bizonyítja, hogy ekkor m ár o tt is b írtak . Dulói b irtokukat tovább  
gyarap ítják , am ikor Kelemen, Oszvald és László 1508-ban zálogba 
veszik a Zamaróczy-családtól Dúló b irtok felét. Kelemen és László
1508-ban felkérték a Nozdroviczky-család nozdrovici és ribári b irtok
részeit. Ez a birtokszerzésük azonban nem sikerült, m ert az érdekelt 
család tiltakozo tt a felkérés ellen. Lászlót k iterjed t b irtokai a megye 
előkelő családai közé emelték, úgyhogy 1510-ben Trencsén m egye 
alispánja le tt. —  A M ajthényi-csaíád birtokain később újból elkezdi 
a Rozson-család a terjeszkedést és 1512-ben megveszik 120 forin tért 
Tom pa Venceltől annak Bobot felé eső zavogyei kú riá já t. Lászlót 
1512-ben ny u g ta tja  Szlavnicai Sandrin leánya K atalin , R ajcsányi 
Boldizsárné a neki a ty ja  á lta l hagyo tt 80 forint kifizetéséről. Am ikor 
a szomszédos Jesztrebe egy részét m ár b írták , a b irtok  teljes meg
szerzésére törekedtek. Kelemen és László teh á t 1513-ban zálogba veszik 
a Borcsányi-család jesztrebei birtokrészét, m ajd még ebben az év
ben a Rénolffy-ág o ttan i részét is. 1513-ban m ár Ozoron terjeszked
nek és zálog címén bevezettetik  m agukat Otlik M árton négy felsőozori 
jobbágytelkébe és a Szvinna folyó m elletti rétjébe. A Divék-nemzet- 
ség birtokai közül is mind többet szereznek meg. Kelem ent és Lászlót 
1516-ban m ár örökjogon vezetik be a Tőkésúj falusi-családtól v e tt 
Nagyneporác birtok, Kisneporác és Lucsky prédium ok harm adába. 
Kelemen és László m egvették Bohuniczky János bolesói birtokrészét 
is, de arra a Podm aniczky-család is igényt tá r to t t  és 1518-ban fel- 
szó lítta tta  királyi paranccsal a Rozson-családot, hogy a* vételösszeg 
fejében adják á t a b irtokot. A bolesói birtokrész m ia tt tám ad t viszály 
m indinkább elmérgesedett. A Podm aniczkyak először e ltilto tták  
Rozson K elem ent és Lászlót Bolesó felkérésétől, m ajd pedig a Rozso- 
nok hatalm askodást követtek el a Podmaniczky-család bolesói bir
tokrészén, ami kölcsönös perlekedésre vezetett, m ert Kelemen és- 
fiai János és Pál, továbbá László, Péter, Benedek, ezen László fia
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Miklós, Oszvald és fia István is hatalm askodtak a Podm aniczky- 
család bolesói birtokán. 1518-ban Kelemen és László megveszik a 
Borcsányi-családtól az addig zálogban b írt öl védi birtokrészt, m ajd 
felszólíttatják  a M ittici-családot, hogy a b irtokra vonatkozó levelet 
ad ják  ki. A Podm aniczky-családdal fo ly ta to tt pereskedés még
1519-ben is folyt, melynek során a Kelemen ellenében a Podmanicz- 
kyakat a bolesói hatalm askodás ügyében esküre ítéli a király, de a 
Podm aniczkyak, m int a ny itra i káp talan  oklevele bizonyítja, a meg
íté lt  esküt nem te tté k  le, mire a Podm aniczkyakat a hatalm askodás 
m ia tt folyó perben ú jra  megidézték, de a tárgyaláson m ost meg a 
Rozsonok nem jelentek meg, úgyhogy e m ia tt meg is bírságolták 
őket. A viszály még jobban elfajult, am ikor még ebben az évben 
László és Oszvald ú jabb hatalm askodást követtek  a Podm aniczky- 
család Beszterce nevű városa ellen. —  A m ár korábban zálogban b írt 
Dobra és Szuhapatak örökjogú megszerzésére • is törekedtek , de a 
Simonyi-családbeliek 1519-ben ké t ízben is e ltilto tták  K elem ent és 
Lászlót, hogy a k é t b irtokot m egvásárolja a Simonyi-család m ásik 
ágától. Kelemen és László 1519-ben megveszik a Tőkésúj falusi
családtól Nagyneporác b irtok, valam int Kisneporác és Lucska pré- 
dium ok harm adának felét és megszerzik a birtokokban rejlő királyi 
jogot is. U gyanebben az évben új adom ányba kapják  a k irálytól a 
m agtalanul elhalt Klobusici Cservenec M árton fia György klobusici 
birtokrészét. Az ik tatáskor azonban a Podm aniczky-család ellent
m ondott, de később mégis kiegyeztek és a Podm aniczkyak vissza
vonták  az ellentm ondást. Ebben az időben általában  m ár nem zálog-, 
hanem  örökjogon szerzik meg a környékbeli birtokokat. 1520-ban 
300 forin tért megveszik Motesiczkv M átyástól M ajthényi László 
birtokának, Petyovkának felét 300 forin tért, mellyel az adós m arad t 
nekik. Ugyanebben az évben megveszik a M ittai-családtól a Bacha- 
féle m ittici kú riá t és Jesztrebe birtok felét, m ajd Motesiczky M átyás
tó l Petrilehota felét és a M ittai Siken-családtól annak középm ittai 
birtokrészét. K isneporácot is visszaváltják  Draskóczy Miklóstól. 
B irtokaiknak a tagosítását is keresztülviszik, am ikor ebben az év
ben László cs fiai Péter, Bendek, M árton és K ristóf M ittai Prokoppal 
a  Jesztrebe, R osenm itta, Alsóklobusic, Vaszka, m áskép Kisszlavnica 
birtokokon b írt részeikre csereszerződést kötnek. — A birtokszerzést 
még a családi egyesség megkötése u tán  is tovább foly tatják . Kelemen 
és László 1521-ben zálogba veszik a Tőkésújfalusi-családtól annak 
neporáci három  jobbágytelkét, valam int Lucska és Kisneporác pré- 
dium beli részeit. A következő évben Kelemen és László m egvették 
K özépm ittai Seben Lőrinc középm ittai negyedkúriáját, de a közép
m itta i Szárád-család tiltakozo tt a birtokügylet ellen azon a címen, 
hogy a Rozsonok idegenek és őket elővásárlási jog illeti meg. Távolabbi 
birtokrészeiket is igyekszenek kikerekíteni, azért 1521-ben zálogba 
veszik a H raschani H orváth-család dobrai részeit, m ajd a következő 
évben ugyanazoknak három  dobrai jobbágytelkét. Kelemen és László



T R E N C S É N  V Á R M E G Y E 351

1522-ben megveszik, a K avka-család vaszkai birtokrész t is. (1409 : 
R u d nay-lv tv 1433 : O. L. Bossányi-lvt. A. N. 87., 1464 : Múz. T. a. 
III. 21., 1467 : Nyitrai kpt. N. 764., 1480 : 0 . L. Bossányi-lvt. N. 111., 
1489 : M otesiczky-lvt., 1495 : O. L. Bossányi-lvt. N. 32., 1497 : Mo- 
tesiczky-lvt., 1498 : U. o., 0 . L. Bossányi-lvt. N. 45., 1499 : Múz. T. a. 
I. 20., 1500 : N yitrai kp t. Prot. extraser. f. 22., 1504 : U. o., Múz. T. a. 
X . 18., Dl. 32,645., 1505 : Múz. T. a. I. 16., Dl. 21,485., 1506 : 
Sim onyi-lvt. 262. sz. 263., Múz. T. a. VI. 8., 1507 : Garam szentbene
deki kv t. F. 20. N. 45., 1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 542., N yitrai 
káp talan . P ro t. extraser. I. 47., 70., 1510: Podm aniczky-oklvt. 
I. 579., 1512: M otesiczky-lvt., Garam szentbenedeki kv t. F. 34. 
N. 34., 1513 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 21., N yitrai kp t. Z. N. 5., 
1516: Múz. T. a. VIII. 12., 1518: Dl. 23,004., Szulyovszky-lvt., 
Dl. 23,030., 23,125., 23,033., G aram szentbenedeki kvt. F. 42. N. 25., 
F. 30. N. 30., 1519 : Dl. 23,125., G aram szentbenedeki kv t. F. 43. 
N. 35., Dl. 23,203., 23,138., 23,146., 23,144., 23,140., 23,195., Múz. 
T . a. X. 1., Turóci kvt. Prot. vet. f. 48., 1520 : M otesiczky-lvt., Garam 
szentbenedeki kv t. Prot. B. f. 167:, Dl. 32,645., Lev. Közi. 1937.
234., 1521 : Dl. 32,653., Lev. Közi. 1937. 236., Garam szentbenedeki 
konvent. F. 25. N. 49., F. 42, N. 18., 1522 : U. o. F. 25. N. 43. Lev. 
Közi. 1937. 236., 237.)

Rozson- (Podrágyi) cs. A többnyire csak Podrágyi néven neve
z e tt  családnak az előbb tá rg y a lt Bozson-családdal való azonossága 
közelebbi adatok  hiányában nem  állapítható  meg, de az azonosság 
nem  is valószínű, m inthogy Bolesót kivéve azonos birtokokról nem 
esik szó és a M ittai Rozson-családnak k iterjed t b irtokai ellenére sem 
m u ta th a tó  ki podrágyi birtokossága, amelyre ennél a  családnál az 
előnév utal. E nnek a családnak egyetlen ism ert tág ja  azonkívül a 
M ittai Rozsonok ism ert családfáján nem  is helyezhető el. Tamás
1506-ban a K lucsovei-családtól Bolesón egy nemesi kú riá t és öt 
jobbágytelket v e tt zálogba. Bolesó több i részeire is igényt ta r to t t  
és 1508-ban ellentm ondott, am ikor a  besztercei Szűz Mária-egyház 
M indenszentek-oltárát be ak a rták  vezetni a Podm aniczky-családtól 
v e tt  fél Bolesóba. A Bohuniczky-családtól is v e tt  egy bohunici 
k ú riá t, m ajd 1509-ben eladta a H alupa-családnak, de az ik tatáskor 
ellentm ondottak . Nemsován is b írt Tam ás, akinek özvegyét B orbálát
1518-ban elégítette ki Bohuniczky János hitbére és jegyajándéka 
felől Nemsován, a birtok keleti felén, a Nemsova víz m ellett. (1506 : 
Szepesi kp t. Prot. I. f. 47., 1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 542., 1509 : 
Múz. T. a. III. 5., Dl. 22,645., 1518 : G aram szentbenedeki kv t. F. 42. 
N. 35.)

Rub^l- (Dezséri) cs. Szintén a Dezséry-családból kiszárm azott 
ág. M átyás özvegye Veronika a neki Felsőderki Kun Bereck felső- és 
alsóderskfalvi birtokaiból járó h itbér és jegyajándék, valam int 
leánynegyed felől 1514-ben ny u g ta tja  a Draskóci Laszkár-családot. 
(G aram szentbenedeki kv t. F. 27. N. 41.)
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Rudinai-cs. A család első ism ert ősei, K onch fia Roh comes^ 
István  fiai P é te r és Jak ab , Dem eter fia Simon, Manoh János és Majos. 
fia János és Mikó 1359-ben adom ányba k ap ták  a R adolya p a ta k  
m elletti erdőt. U tódaik szétágaztak és különböző családnéven isme
retesek. Egyik nagy ág a Vásonfalvi- vagy Mojsfalvi-család volt. 
(Lásd o.) A R udinaiak  közül Mihály 1417-ben királyi em ber volt 
Krasznó ik tatásánál. Későbbi időből a családnak csak Mihály fia 
János nevű tag ja  ism eretes, aki 1504-ben rudinai birtokrészét eladta 
Szunyogh G áspárnak. A család leszárm azottjai ebben az időben 
többnyire Csicskán néven szerepelnek. (L. o tt.) (1359 : Esterházy- 
hitbizom ányi lvt. Rep. 28. F. C. N. 171., 1417 : U. o. R ep.94. F. 1. N. 1., 
Fejér : CD. X. 8. 589., 1504 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. A. N. 
87 et B.)

Rudnyánszky- (Dezséri) cs. Előnevük dezséri birtokosságra u tal, 
de b irtokügylettel kapcsolatban Trencsén várm egyében nem  szere^ 
pelnek. R udnensky Mihály 1492-benvmegyei k ikü ldö tt a hanzlikfalvi 
peres ügyben. B ernát 1494-ben királyi em ber vo lt az ugróci vár 
ik tatásánál. R udnanczky, Rwdnensky, R udniansky, Rudniensky 
Mihály 1498-ban a dvoreci, 1499-ben a lieszkóci ik ta tásná l vo lt királyi 
ember, utóbbi évben Trencsén várm egye szolgabírája is volt. Rwdnan- 
czky Mihály 1501-ben ism ét királyi em ber vo lt a rakolupi, m ajd a 
kocsóci ik ta tásnál, Bereck pedig 1524-ben B án ik tatásánál. (1492 : 
Múz. T. a. I. 9., 1494 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 7., 1498 : N yitrai kp t.
C. N. 844., 1499 : Múz. T. a. I. 20., Podm aniczky-oklvt. I. 338., 340.,. 
1501 : N yáry-lv t., Múz. T. a. IX. 29., 1524 : G aram szentbenedeki kvt. 
Capsa F. F. 4. N. 4.)

Ruin- (Draskóci) cs. Valószínűleg a sok ágra szakadt Draskóczy- 
családból k iszárm azott család. Rw yn Ferenc 1496-ban királyi ember 
volt Ugróc v ár ik tatásánál. (N yitrai kp t. F. N. 2.)

Salczer m ásképpen Zcibláthy-család. L. az utóbbi néven.
Salgói-cs. Tam ás fia György, m in t Ü jfalusi Anna fia 1411-ben 

pert fo ly ta to tt Ü jfalu és Drietom a b irtokokért. (Múz. lvt. Közép
kori más.) L. még 1511-ben a Zabláthy-családnál.

Salzer 1. Zabláthy néven.
Sándor- (Szlavnicai) cs. A névadó ősnek családi neve Bechycz, 

Bechchich, Béka volt, de utódainál az ő keresztneve állandósult 
családnévül. Tam ás fia Sándor vagy Sandrin a huszita időkben tűnik 
fel. A Szentmiklósi Pongráczok fam iliárisa volt és először azoknak 
ugróci várában  szolgált, ahonnan Ugróci Sandrinnak is nevezték és 
onnan h áborgatta  a Ludányi-család b irtokában  lévő Bán mezőváros 
lakóit, am it azonban Erzsébet királyné 1440-ben szigorúan m egtil
to tt. Testvére Miklós 1446-ban szintén a Pongráczok ugróci tisztje 
volt. Később Sándor a Pongrácz-család híveinek, a Leszkóczy- 
családnak kaszai várába került á t, ahonnan többízben K aszainak is 
nevezik. 1456-ban az egész család, nevezetesen Becsics Tam ás és 
fiai György, Miklós, A lbert, Sandrin, Jak ab  és János elhalt nagy-
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bá ty juk , György érdemei fejében is, új adom ányba kap ják  Szláv- 
n icát, amelybe még ebben az évben ellentm ondás nélkül be is vezették  
őket. Sandrin 1461-ben K asza várban  szolgált és b irtokáról, N agy- 
szlavnicáról különböző határsértéseket követe tt el Léva város ellen. 
1462-ben Kasza vár ik ta tásánál szomszédként je len t meg, 1466-ban 
pedig (Trencsén) Tepla ik ta tásánál szerepelt szomszédként. 1472-ben 
királyi em ber vo lt Ledec ik tatásánál. 1489-ben kielégítette  nővérét 
O rsolyát, a Belus városban lakó Mankó nejét, leánynegyede felől. 
Később a család több  helyen szerzett a megyében birtokot. B ohunic 
egy részéhez is jogot ta r to tta k . M árton és László 1509-ben ellentm on
do ttak , am ikor a H alupa-családot be akarták  vezetni a Podradiáni 
Tam ástól v e tt  bohunici kúriába. Sandrin leánya K atalin , R ajcsányi 
Boldizsárné 1512-ben n y u g ta tja  tes tv éré t M átyást és Rozson Lászlót 
az a ty ja  á lta l neki hagyo tt 80 forin t kifizetéséről. M átyás 1515-ben 
ism ét ellentm ondott, am ikor a H alupa-családot be akarták  vezetni 
vétel címén a bohunici és pominóci kúriákba. Sandrin fiai M árton 
(és' neje Borcsányi Jak ab  leánya Anna), György és János 1516-ban 
megveszik Bohuniczky János három  bolesói jobbágytelkét. M árton 
m egvásárolta Bolessói Bohuniczky János bolesói b irtokrészét is, 
a rra  azonban a Podm aniczky-család is igényt ta r to t t  és 1518-ban 
királyi paranccsal felszó lítta tta  M ártont, hogy a vételösszeg fejében 
ad ja  á t  neki a b irtokot, m ajd  e ltiltja  Bolesó felkérésétől, a királyt 
pedig az eladom ányozástól. A család m ásik ága a Bolesó m ia tt folyó 
perben a Podm aniczkyakkal ta r to t t  és 1518-ban Sándor fia György 
azokkal együtt ha talm askodott a Bozson-család bolesói birtokrészén. 
Sándor fiai M árton, György és János ellen 1519-ben továbbfo ly ta tta  
a Rozson-család a bolesói hatalm askodás m ia tt keletkezett pert. 
M árton 1523-ban az Ú jfalun birtokos kisnemesi családok ügyvédje 
volt. (1440 : Dl. 13,529., 1446: O. L. Bossányi-lvt. A. N. 206., 1456 : 
M etternich— Sándor lv t. D. X. F. 2. N. 1., 1461 : N ádasdladányi lvt. 
I. 23., 1462 : N yitrai kp t. N. 139., 529., 1466 : Dl. 16,283., 1472 : 
Podm aniczky-oklvt. I. 104., 107., 1489 : Metternich-—Sándor lv t.
D. X. F. 2. N. 4., 1509 : Múz. T. a. III. 5., 1512 : G aram szentbene
deki kv t. F. 34. N. 34., 1515 : Dl. 22,645., 1516 : G aram szentbene
deki kv t. F. 3. N. 66., 1518 : Dl. 23,004., Szulyovszky-lvt., Dl. 23,030.,
23,125., 1519 : Dl. 23,125., 1523 : Lev. Közi. 1937. 239.)

Sánta- (Rozsonm ittai) cs. M árton leánya K atalin  leánynegyedét
1521-ben M ittai Prokop b írta . (Dl. 32,653.)

Sánta- (Sebestyénfalvi, Udicsai) cs. Közös eredetű a Jeszenicei- 
családdal. Santha Miklós fia Miklós 1414-ben Sebestyénfalván és 
Jeszenicen birtokos, amelyekből a várm egye leánynegyedet ítél meg 
Jeszenicei Kilián unokájának A nnának, Sztankovici Miklósnénak. 
A fenti Miklós 1421-ben p e rt fo ly ta to tt Viszolaji Mihály leányával, 
Annával. (1414 : Dl. 10,269., 1421 : Múz. T. a. V. 24.)

Sapak- (Pruszkai) cs. ELŐneve pruszkai birtokosságára m utat. 
A család egyetlen ism ert tag ja , Jak ab  1480-ban zálogba v e tte  Klobu-

Fckete Nagy Antal : Trencsén vármegye történelmi földrajza. 23
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sici Fejes Miklóstól annak szucsinafalvi birtokrészét. (Teleki-család 
zabláti Ívta.) (

Sár- (Bessenyői) cs. Miklós fia Miklós 1416-ban pert fo ly ta to tt 
az Egresdy-családdal a feleségének, Egresdy Kilián leányának 
A nychkának, Dúló és Ú jfalu birtokokból járó részek m ia tt. Miklós 
és Pál 1417-ben királyi emberek vo ltak  H oholna ik ta tásánál. Miklós 
leánya D orottya, Onory Andrásné igényt ta r to t t  a Pecsenyánszky-, 
m áskép Szvatokriszky-család k ihalta  u tán  annak Brezolup nevű b irto 
kára, és am ikor azt a király a Podm aniczky-családnak adom ányozta, 
az ik ta tásnál úgy 1470-ben, m int a következő évben is ellentm ondott. 
Ez a kapcsolat a rra  m u ta t, hogy a Pecsenyánszky- és a Sár-családok 
rokonok voltak , am it még jobban alátám aszt, hogy Bessenyö, Pecse
nyéd b irtok  neve szerepel m indkettő  előnevében. Pál leánya Ilona, 
H alácsy L énártné u tán  járó  leánynegyedet 1484-ben kifizeti Soky 
János H alácsy L énártnak . (1416 : Szulyovszky-lvt., 1417 : Múz. T. a.
V. 3., 1470 : Podm aniczky-oklvt. I. 92., 1471 : U. o. I. 98., 1484 : 
N yitrai k p t. P ro t, extraser. I. f. 11.)

Sári-cs. Egyetlen alkalom m al tűn ik  fel 1439-ben, am ikor tagjai 
'Miklós és László királyi emberek vo ltak  a. L udányiak és Leszkóczyak 
perében. (Dl. 13,297.) .

Sárkány- (Ákosházi, Lednicei) cs. D unántúli eredetű család, 
emelkedésével azonban az ország legtávolabbi vidékein szerez bir
tokokat. Trencsén megyébe a XVI. század elején szárm azott fel. 
A fő birtokszerző Am brus országbíró volt, aki valam ilyen címen 
igényt ta r to t t  Alsó- és Felsőneporác b irtokokra és 1503-ban e ltilto tta  
a Tőkésújfalusi-családot a  ké t b irtok  zálogbavételétől. Ambrus a 
felesége révén ju to tt  a várm egyével kapcsolatba, ahol nem sokára 
egyik legnagyobb birtokos le tt, am ikor 1515-ben nejével Zabláthy 
Zsófiával és testvéreivel Jánossal és Ferenccel együtt a  B áskay Balázs 
tárnokm esternek n y ú jto tt 8000 forin t kölcsön fejében zálogba k ap 
ják  Balázstól Lednice v á ra t és tartozékait. P ár év m úlva, 1518-ban 
Ambrus m egvette Sárközy A lberttó l annak két vaszkai jobbágytel
két. Am brus ezek u tán  még tovább i birtokszerzésre tö rekedett.
1519-ben e ltilto tta  a H orkai S tetina-család, hogy az őket illető horkai 
részbirtokot megvegye a H orkán lakó Kovsó nem telen családtól. 
A tiltakozás azonban nem  valam i nagy eredm énnyel já r t, m ert 
Ambrus ennek ellenére is m egvette a b irtokrészt és még ebben az 
évben megszerezte a b irtokban  rejlő k irályi jogot is, am elybe be is 
vezette tte  m agát. Az ik tatásnál a H orkai-, H orkai Kosa- és a Belusi 
Hodiczka-családok ellentm ondottak ugyan, de a m egtörtén t b irtok 
ügyleten ezzel nem sokat v á lto z ta ttak , m ert Am brus ezután H orka 
teljes .megszerzésére tö rekedett és 1521-ben meg is v e tte  a Belusi 
Búr- és a Nozdrovici Janovsin-családok horkai b irtokrészét is. Am b
rus Oroszlánkő v á rá t is szerette volna megszerezni és am ikor a v ára t 
a  Báby- és Farkas-családok meg ak arták  venni, A m brus 1521-ben 
tiltakozo tt ellene. Bolondóc vár tartozékain  is terjeszkedett Ambrus
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és 1522-ben zálogba v e tte  a Lindvai Bánffy-családtól annak mel- 
csici, ivanóci és újfalusi birtokrészeit. Trencséni birtokszerzési 
törekvéseiket a legteljesebb siker koronázta, am ikor Ambrus és 
testvérei János és Ferenc 1525-ben adom ányba k ap ták  a királytól 
az addig csak zálog címen b ír t Le'dnice v á ra t tartozékaival együtt, 
m ajd  még ebben az évben m egkapják a várban rejlő királyi jogot is. 
Am brus e ttő l kezdve többször ta rtózkodo tt Lednice várában , így
1526-ban is, am ikor innen n y u g ta tta  Thurzó E leket bizonyos 300 
forin t megfizetéséről. (1503: Szulyovszky-lvt., 1515 : Dl. 22,694.,
1518 : Dl. 23,057., 1519 : Turóci kv t. Prot. vet. f. 45., N yitra i kpt. 
N . 954., 1521 : Lev. Közi. 1937. 235., 1522 : U. o. 1937. 237., 1525 : 
Dl. 24,130., Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37., 1526 : Dl. 24,278.)

Sfirközy- (Nádasdi) cs. Csallóközi eredetű család. Birtokszerzési 
körülm ényei isme etlenek. A lbert ké t jobbágytelket b ír t Veszkán, 
de azokat 1518-ban eladta Sárkány Ambrus országbírónak. (Dl. 
20,057.)

Sfirói-cs. A Lévai Cseh-család őse, Péter fia László Orlócon bírt, 
amelyből 1387-ben kielégítette Mikolay János özvegyét. (Forgách- 
levéltár.)

Scharffe-cs. Később Krasznahorkai néven szerepel. L. o tt.
Schelléndorf- (Bunczlawy-i) cs. Idegen eredetű család. Valószínű

leg m int a Zabláthy-család katonai vagy gazdasági tisztjei kerültek 
az országba, m ert B urján a Zabláthy-családtól k ap o tt egy házat 
Trencsén városban 1526-ban, m ajd még ebben az évben egy zabláti 
k ú riá t és egy erdő felét is m egkapja a Zabláthy-családtól. (Dl. 24,791.)

Sehvarez- (Klucsovei) cs. N ém et eredetű neve a rra  enged követ
keztetn i, hogy városi polgár eredetű család, mely valószínűleg leány
ágon szerzett b irtokot. Fülöp 1466-ban szomszédként szerepelt a 
trencsénteplai ik tatásnál. Fülöp és neje Erzsébet, továbbá testvére 
P é te r 1476-ban eladták liborcsai b irtokukat K azai Gyula György 
leányának M argitnak, H aghi Ferenc trencséni főispán özvegyének, 
hozzájárulva ahhoz, hogy azt a trencséni Szűz Mária-egyház Szent
három ság-oltárának adhassa. A család ezenkívül még Klucsovén is 
b írt, m in t előneve m u ta tja , de itten i b irtoklására nincsenek ada
ta ink . (1466: Dl. 16,283., 1476: Dl. 19,929.)

Sczasny- (Panyow-i) cs. Külföldi eredetű család. Félix 1471-ben 
adom ányba k ap ta  M átyás királytól Lednice v árá t, de birtoklására 
nincsenek adataink. (Dl. 17,185., 24,562.)

Sebestyénfalvi-cs. János és Zsigmond 1462-ben szomszédok vol
ta k  Kasza v ár ik tatásánál, Zsigmond pedig 1466-ban királyi ember 
Proszna ik tatásánál. (1414 : Dl. 10,269., 1462 : N yitrai kp t. N. 139.,
528., 1466 : Podm aniczky-oklvt. I. 61.) L. még Sánta.

Sebik- (Dvoreci) cs. A család régebbi birtokos lehete tt Dvore- 
<;en, m ert az egyik kúria  a Sebykowczky dwor nevet viselte, amely
ből Sebyk Sebestyén leánya Adviga 1484-ben leánynegyedet kapott 
a Dvoreci Palczek-családtól. (N yitrai kp t. Prot. extraser. I. f. 15.)

23
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Sebniki-cs. JL. Styavniki néven.
Segete- (Velcsici) cs. B álint 1479-ben a Szlopnai-család meg

b ízo ttja  volt. Előneve velcsici birtokosságára u ta l és valószínű, 
hogy a Velcsiczky-család egyik tag ja  volt. (Letopis. X I. 2. 82.)

Sellendorf-cs. L. Schellendorf néven.
Sernyi-cs. A család egyetlen ism ert tag ja  Donyn lietavai kapi

tány  vo lt és m int ilyen a várhoz tartozó  K rasznahorka falu t 1439-ben 
elzálogosította jegyzőjének, Scharffe Tam ásnak. (Múz. T. a. 1453. 
V II. 25.)

Sibaholyi- (H radnai) cs. Tényleges trencséni b irtok lására  nin
csenek adataink. Birtokszerzési törekvésünk sem já r t  sikeres ered
ménnyel, m ert am ikor 1503-ban Lőrinc Felső- és Á lsóneporác b ir
tokokat zálogba ak arta  venni, a Tőkésújfalussy-család e ltilto tta  a ttó l. 
Majd P á lt ti l to tta  el a Báby- és Farkas-család Oroszlánkő megszer
zésétől 1521-ben. (1503 : Szulyovszky-lvt., 1521 : Lev. Közi. 1937. 
235.)

Sid-cs. L. Maloveczky néven.
Síken- (K özépm ittai) cs. Valószínűleg szintén a sok ágra szakadt 

M ittai-család tagja. Ádám  fia Lőrinc 1520-ban eladja középm ittai 
részét a Rozson-családnak. (Lev. Közi. 1937. 235.)

Simeg- (Besenici) cs. B irtoka ism eretlen. Valahol Felsőtrencsén- 
ben lehetett, m ert a család egyetlen ism ert tag ja , M átyás egy kotessói 
birtokrész elfoglalása ügyében ta r to t t  vizsgálatnál szerepelt m in t 
tan ú  1476-ban. (Dl. 17,782.)

Simonyi- (Simonyi és Varsányi) cs. Barsmegyei törzsökös csa
lád. Trencséni birtokjoga is igen régi keletű, m ert Mihály fiai Pál és 
Lökös m ár 1324-ben megosztoznak Dobra, Szuhapataka, H rahó és 
Vaszka birtokokon, melyek a szkalkai egyház b irtokai körül feküdtek. 
A szomszédság azonban nem volt valam i békés, m ert 1339-ben a 
Szentkeresztinek nevezett Simonyiak perben állo ttak  a szkalkai egy
házzal a Szuha nevű földrészért, m elyet az ap á t a per eldőltéig ekkor 
átengedett a Simonyi-családnak. A per befejezése azonban késett és 
a Dobrainak is nevezett Simonyiak 1349-ben még mindig pereskedtek 
a szkalkai apátta l. 1358-ban Pál fia Miklós a m a m ár e ltűn t A rahna, 
Uralma b irtokért fo ly ta to tt pert a szkalkai apátság  ellen, m elyet meg 
nem jelenés m ia tt el is m arasztaltak  és a b irtoko t a nádor a Simonyi- 
családnak íté lte  oda. Amikor azonban 1358-ban nádori parancsra 
H rahna b irtokot vissza akarták  foglalni, a szkalkai apátság ellentm on
dott. A pereskedés fo ly tatását nem  ismerjük. E helyett Miklós fia 
Frank fo ly ta to tt Kotessói Domokossal hosszabb pert, melyre az
1395., 1408. és 1409. évből vannak adataink . István fiai Zsigmond, 
György és János, Miklós fia F rank és Im re fiai Miklós és Imre 1411-ben 
új adom ányt kap tak  Dobra és Szuhapatak birtokokra, melyekbe 
be is vezették  őket. Az ősi b irtokok birtokjogának biztosítása u tán  
m egkezdődött a b irtokoknak a családtagok és idegenek kezén történő 
lassú szétaprózódása. A Simonyiak Dobra b irtoknak  Tepla felőli
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részé t 1415-ben elzálogosítják Miklós trencséni polgárnak. Imre 
1424-ben újból perbe keveredett a szkalkai apátsággal, m ert annak 
szkalkai és apáti jobbágyai hatalm askodtak Imre dobrai jobbágyain. 
A család tag jai is viszályba keveredtek egymással és 1425-ben Imre és 
Lökös fiai p ert fo ly ta ttak  egymással Szuha és Dobra m ia tt. A viszályt 
és a b irtoklás jogát István  fiai úgy akarták  elintézni, hogy felkérték 
a m aguk részére D obra és Szuhapatak b irtokokat, Im re fiai azonban 
1426-ban tiltak o z tak  a felkérés ellen. Közben a család egy része békés 
egyességet k ö tö tt és 1426-ban Zsigmond ny u g ta tja  György fiait 
dotalicium a felől. Az összes családtagok közül Im re tö rekede tt leg
jobban  arra, hogy a ké t b irtok  ism ét a család kezén m aradjon és 
1429-ben felszó lítta tta  Miklós trencséni polgárt, hogy a neki testvére 
Miklós á lta l elzálogosított dobrai b irtokrészt bocsássa vissza. A csa
ládtagok közt dúló egyenetlenkedés to v á b b ta rto tt és 1429-ben Imre 
hatalm askodást köve te tt el István  fia György dobrai birtokrészén. 
Imre fia Im re közben új b irtokokat is a k a rt szerezni és rávette  
1439-ben Sztrecsei Lászlót, hogy felső- és alsósztrecsei birtokrészét 
hagy ja  reá. Az oklevél k iállítása u tán  A lbert k irály  el. is rendelte 
Im rének a birtokokba való b e ik ta tásá t. Közben azonban Sztrecsei 
László m eggondolta m agát és a ké t Sztrecse nevű b irtokát eladta 
nővérének A nnának és férjének Gecsei Oszvaldnak, ami ellen Imre 
fiai Felicián és Benedek tiltakozást je len te ttek  be 1440-ben. A huszita 
háborúk  során súlyos csapás érte a családot. Im rét elfogták a csehek 
és a fia Félix, hogy a ty já t a fogságból k iválthassa, ősi barsmegyei 
b irtokain  kívül 1441-ben kénytelen volt Dobra és Szuhapatak bir
tokokat elzálogosítani Sárói Péter fia Lászlónak és társainak. A za
varos idők a la tt a Simonyiak b irtoka it újabb veszély fenyegette, 
m ert Simonyi Im re fiainak dobrai és szuhapataki részeit felkérte a 
K azai Gyula-család, de az érdekeltek 1447-ben tiltakoz tak  ellene. — 
A családnak János nevű tag ja  1464-ben szomszédként jelent meg 
ö lved  ik tatásánál. János és fiai Oszvald, Zsigmond és M átyás 1477-ben 
kielégítik Kereskényi Zsófiát a neki Dobra és Szuhapatak birtokok
ból járó  leány negyede és anyja, Demjéndi B rigant D orottya hitbére 
és jegyajándéka felől. Dobra egy részét a család elzálogosította Roz- 
vágyi Gergelynek, akitől Pál v á lto tta  vissza, am it Trencsén megye 
hatósága e lő tt 1486-ban tanúk  is igazoltak. A leányági leszárm azot
ta k  közül is mind többen ta r to tta k  igényt a birtokokra. Dimffy 
György leánya Ilona, Rédei Ádámné 1494-ben be is ak a rta  m agát 
vezette tn i a ty ja  jogán Dobra és Szuhapatak birtokrészeibe, de 
Simonyi János özvegye Hedvig, Oszvald és a Tordam eczy-család 
ellen, m ondottak. A leányágak azonban nem nyugodtak és újabb 
követelésekkel léptek fel. 1495-ben György leánya Veronika, Tőrei 
Györgyné gyermekei Anglis, Tőrei Rereckné, Györgyffy György és 
ennek leánya Ilona nádori paranccsal felszólították a Sim onyiakat és 
V arsányiakat, hogy a Dobra és Szuhapatak b irtokokra vonatkozó 
okleveleket adják ki. Simonyi M átyás, Oszvald és Zsigmond ki is
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egyeztek a Szentm ihályúri Medenczés-családdal és Anglissal, Tőrei 
Berecknével, de azok az egyességet nem  ak arták  végrehajtani, mire 
a Simonyiak perrel ak a rták  őket az egyesség érvényesítésére rákény
szeríteni. A sok per és osztály m eggyengítette a család anyagi erejét, 
azért Oszvald és Zsigmond Dobra és Szuhapatak birtokokon b írt 
részeiket 1500-ban elzálogosították Vencel trencséni aranym űves
nek és fiainak, m ajd  pedig a Rozson Kelemen á lta l Venceltől magához 
v á lto tt ké t b irtokrészt, ú jabb kölcsönt véve rá, 1506-ban Rozsonok- 
nak ad ták  zálogba. István  fia Ferenc és P ál fia Zsigmond 1519-ben 
újabb birtokelidegenítésre készültek, m ert fe lszó lítta tták  Zsigmondot, 
M átyást és G áspárt, m in t legközelebbi rokonokat, hogy D obra fél
b irtokot, élve az elővásárlási joggal, vegyék meg. A felszólításnak 
azonban azok nem  te tte k  eleget s hogy a b irtok  mégse kerüljön 
idegen kezekre, Zsigmond és M átyás e ltilto tták  Benedek fia István  
fia Ferencet és P ál fia it Zsigmondot és Sandrint D obra b irtok  és 
Szuhapatak prédium  elidegenítésétől, a Rozson-családot pedig a 
vételtől. (1324 : Simonyi-lvt. 9. sz., 1339 : U. o. 18. sz., 1349 : U. o. 
27. sz., 1358 : A njoukori-okm t. VII. 395. 513., Múz. T. a., 1395 : 
Simonyi-lvt. 61. sz., 1408 : U. o. 74. sz., 1409 : U. o. 75., 1414 : F e jé r : 
CD. X. 5. 138., X. 3. app. 93., Múz. T. a. 1414. V. 19., 1415 : Simonyi- 
levéltár. 91. sz., 1424 : U. o. 106. sz., 1425 : Múz. T. a. V. 7., 1426 : 
Simonyi-lvt. 136. sz., 139. sz., 1429 : U. o. 142. sz., 105. sz., 1439 : 
U. o. 162. sz., 163. sz., 1440 : Múz. T. a. VIII. 11., 1441 : Múz. T. a.
VI. 21., 1447 : Simonyi-lvt. 170. sz., 1464 : Múz. T. a. III. 21., 1477 : 
U. o. V ili. 18., 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz., 1494 : N yitrai kp t. N.
906., 1495 : Garam szentbenedeki kv t. F. 60. N. 26., 1499 : Simonyi- 
levéltár. 240., 1500 : U. o. 246. sz., 1506 : U. o. 262. sz., 1519 : Garam
szentbenedeki kv t. F. 54. N. 24., F. 15. N. 16., F. 43. N. 35.)

Siprák- (Dezséri, Viszocsányi) cs. Szintén a k iterjed t Dezséry- 
család egyik tag ja . István és fiai Benedek és László zálogban b írták  
a Viszocsányi-család egyik viszocsányi kúriá já t, melynek vissza- 
bocsájtására 1517-ben felszólíttatták őket a Viszocsányiak. De 
örökjogú birtokuk  is volt Viszocsányon, ahonnan szintén nevezték 
őket. György és Benedek 1519-ben panasszal fordultak a királyhoz, 
hogy Viszocsányi Balázs deák és B ernát az ő viszocsányi b irto k 
részükön hatalm askodtak  és a h a tá r t képező Malaklyse p a tako t 
medréből elvezették. A király a garam szentbenedeki konvent közbe
jö ttével él is rendelte a vizsgálatot, mely a Siprák-család panaszát 
teljesen igazolta. (1517 : Garam szentbenedeki kv t. F. 16. N. 21.,
1519 : U. o. F. 48. N. 14.)

Sissói-cs. N yitram egyei család. Trencséni b irtoka ism eretlen. 
Balázs neje M ajthényi K atalin  volt, ak it testvére M átyás 1458-ban 
kielégített hitbére és jegyajándéka felől. Mikus fia H ipolit 1482-ben 
királyi ember volt Csicsmán ik ta tásánál. 1484-ben a neje Alsó- 
draskóci Zyho Péter leánya leánynegyede és ennek anyja, Anna 
hitbére és jegyajándéka felől n yug ta tja  Laszkár Györgyöt. Pál
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1486-ban ta n ú  volt a Dobra b irtok m ia tt folyó perben. (1458: 
M otesiczky-lvt., 1482 : N yitrai kp t. N. 771., 1484 : U. o. Pröt.: 
extraser. I. 9., 1486 : Simonyi-lvt. 226. sz.)

Skrach -cs. B irtoka ismeretlen. János 1489-ben szerepel m in t 
szomszéd Zablát ik ta tásánál, b irtoka teh á t e vidéken keresendő. 
(N yitrai kp t. A. N. 3.)

Skulteti- (Styavniki) cs. L. a N ádasdy-családnál 1503-ban.
Sladamus- (Biróci) cs. Gergely és János biróci b irto k á t elfog

la lva ta r to t ta  Trebini Mihály és Egresdy Kilián, új adom ányt is 
szereztek rá , de 1467-ben az ik ta tásko r a Biróci-családbeliek ellent
m ondottak. Ügylátszik, a Sladamus-család m ár ekkor kihalt. 
(N yitrai kp t. N. 754.)

Soky-cs. N yitram egyei család. János fia István , fiai János és 
Mihály fia János 1422-ben és 1423-ban megszerzik a Ráthonyi- 
családtól H oholna b irtok  felét. János és fia Zsigmond 1474-ben 
hatalm askodtak  a Pecsenyánszky-család pecsenyei, tim oráci és 
endrédi birtokain és azokat elfoglalták. István  leányát B orbálát, 
Pongrácz Jánosnét 1482-ben zálog címen bevezették Tim orác bir
tokba, am ikor a királyi emberek is Sokyak, János és Zsigmond 
voltak. János 1484-ben h itb é rt és jegyajándékot ad o tt Surányi 
Egyed leánya A nna u tán  és leánynegyedet Bessenyei Sár Pál leánya 
Ilona u tán  ennek férjének, H alácsy Istvánnak. B orbála 1486-ban 
újból bevezettette  m agát zálog címen Tim orác b irtokba és az o ttan i 
Rykthasság b irtokába, de Márk báni szabó ellentm ondott az ik ta tá s
kor. L. még a Pongrácz-családnál 1481-től. (1422: Dl. 12,828., 
1423 : Dl. 12,830., 1474 : G aram szentbenedeki kv t. F. 54. N. 28., 
1482 : N yitrai kp t. N. 771., 1484 : U. o. Prot. extraser. I. f. 11., 1486 : 
U. o. N. 685.)

Sokorói-cs. István a Prozna, H atna , M arikovalehota és Klesz- 
tina  b irtokokban és K atlina prédium ban b írt m indennem ű, a Szent- 
miklósi Pongrácz-családdal közösen b írt jogáról 1511-ben lemond a 
Podm aniczky-család javára . (Dl. 22,220., 22,059.)

Somos- (Somosi) cs. László leánya Erzsébet, Bossányi Balázsné
1497-ben h itb ért és jegyajándékot kap a Bossányi-családtól Neporác, 
K isneporác és K unlehota birtokok u tán . (O. L. Bossányi-lvt. N. 9.)

Somszegi-cs. Miklós 1482-ben n y u g ta tta  a László leánya Magda, 
Rakolupi Gebes Jánosné u tán  Kiskocsóc, R akolup és Kishoholna 
birtokokból járó h itbér Is  jegyajándék felől a Rakolupi- és Kis- 
kocsóci-családot. (Múz. T. a. V. 25.)

Spáczay-cs. L. a í/a/dcsy-családnál 1521-ben.
Stefkó- (Meznei) cs. Előneve szerint Meznén birtokos család. 

Stephko István 1494-ben zálogba ak art venni egy ádám falvi b irto k 
részt, de Ádámfalvi Simon e ltilto tta  attól. A család valószínűleg az 
1469-ben em lített Ádámfalvi Stefkó leszárm azotta. L. még o tt. 
(Akadémia kézirattára.)
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Stethina- (Horkai) cs. László 1518-ban e ltilto tta  a H orkán lakó 
K ovsó György, János és M áté nem telen em bereket és a  Meznén 
lakó György csizm adiát H orka b irtok  elfoglalásától, m ajd pedig fia 
Im re 1519-ben ugyancsak az előbb em líte tteket H orka birtok elide
genítésétől, Lednicei Sárkány A m brust pedig a b irtok  megvételétől. 
<1518: Turóci kv t. P ro t. vet. f. 57., 1519 : U. o. f. 45.)

' Stiboríei- (Bolondóci) cs. Zsigmond király korának egyik leg
hatalm asabb családja. B irtokai főleg Trencsén várm egyében terü ltek  
él, ahonnan több ízben büszkén az egész Vág folyó u rának  (dominus 
to tius fluvii W agh) nevezte m agát a család. Birtokszerzésük 1388-ban 
indul meg, am ikor Stibor és testvérei, A ndrás és Miklós új adom ányba 
kap ják  Bolondóc vá rá t, ahonnan később a család nevezte m agát. 
A várba még ebben az évben be is vezették őket a ny itra i káp talan  
közbejöttével, m ajd  a következő évben, 1389-ben Zsigmond király 
ki is á llíto tta  részükre az ünnepélyes adom ánylevelet. Bolondóc 
város b íróságát még ebben az évben eladom ányozták K rieker Péter
nek. 1389-ben m egkapták adom ányba a m ásik trencséni nagybir
tokot, Ugrócot is, am elynek b irtokába szintén bevezették őket még 
ebben az évben. M indezekben a Zsigmond király álta l adom ányozott 
v árakban  M ária királynő is m egerősítette S tibort és testvére it 1391- 
ben. Stiborék a váruradalm akban  be is rendezkedtek és igyekeztek 
azokat fejleszteni. Főleg lakóhelyüknek, Bolondócnak a fejlődésére 

.fek te ttek  nagy sú ly t és 1392-ben m egerősítették a várost régi k iv á lt
ságaikban, m elyet az N agyszom bat m in tá jára  b írt. B irtokaikat még 
újabb szerzeményekkel is gyarap íto tták  és 1393-ban 3000 forintért 
zálogba v e tték  Szucsa v á rá t is. 1394-ben új adom ányt kap tak  
Bolondóc várára , am elybe ism ételten be is vezették  őket. Stibor
1395-ben volt bolondóci várnagyának, Nazilovi Jakussiusnak és 
testvérének Petrásiusnak, a Podhradszky-család őseinek adom á
nyozta a bolondóci vár alól k ivett Podhrágy falut. l396-ban Orosz
lánkő v á rá t is zálogba kap ták  Zsigmond királytól 3000 forin tért, 
m ajd  a következő évben m egkapták adom ányba Kasza k irá ly i v ára t 
is, melynek birtokába még ebben az évben be is vezették őket, mely 
u tán  Zsigmond király ki is á llíto tta  a kiváltságos levelet. Majd
1498-ban Zsigmond király m egerősítette a családot addigi örök
joggal adom ányozott b irtokaiban, köztük a trencséni Bolondóc és 
Ugróc várak  birtokában. Stibor 1398-ban hitbérü l lekötötte  felesé
gének D obrohnának Bolondóc v á rá t, am it Zsigmond király is jóvá
hagyott és k irály i paranccsal D obrohnát be is vezette tte  a vár b ir
tokába. — A terjeszkedési lendületben azonban ham ar összeütkö
zésbe kerültek a szomszédos birtokosokkal és 1399-ben m ár pert 
fo ly ta ttak  a Szlopnai családdal. A század végén m ár Beszterce v á rá t 
is b írta  Stibor, m ert am ikor 1400-ban Jablonove falu t elcserélte a 
Marsófalvi B uthora-családdal annak besztercei soltészságáért, a 
v á ra t sa já tjának  hevezi. A szomszédsággal való apró összetűzések is 
kiú jultak . Stibor testvére András elfoglalt 1404-ben a Viszocsányi-
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családtól egy viszocsányi ré te t, de azu tán  1405-ben királyi parancsra 
visszaadta. A báni vásár m ia tt m aga Stibor kerü lt összeütközésbe 
a  trencséni és. oroszlánkői várak  polgárságával, m ert nem  engedte 
be őket a  báni hetivásárra. A polgárok panaszukkal a nádorhoz 
fordultak, aki 1406-ban elrendelte, hogy a várak  lakossága a Helvény 
király i birtokon ta rtan d ó  vásárt látogassa és a báni vásárt tartozik  
elkerülni. Ugróc vár tartozékainak erőszakos növelése más alka
lom m al sem sikerült, m ert am ikor 1410-ben elfoglalták és a várhoz 
csato lták  a Bossányi-osalád Szebedrás nevű erdejét, Zsigmond 
k irá ly  a Bossáhyiak panaszára azonnal m egparancsolta az erdő 
visszaadását. Stibor v a jda  a M arsófalvi-családdal 1400-ban k ö tö tt 
cseréről, annak megemlítése nélkül 1410-ben — nem  tudn i mi okból
—  új oklevelet á llíto tt ki. Később Bolondócnak a város falain belül 
és kívül lakó polgárai közt viszály tö r t ki, am it Stibor 1411-ben a 
pereskedés és szeszes italok kimérésének szabályozásával lecsende
síte tt. 1414-ben a Besztercén és Bicsén (?) lakó nemes prédiálisai 
érdekében já r t  közben a királynál, aki azoknak kam arahasznát 
á tengedte  Stibornak, a királyi adószedők azonban ennek ellenére 
mégis be ak arták  ha jtan i a prédiálisokon. Ugyanebben az évben 
m egerősítette Boszina község kiváltságait is, valószínűleg m int 
trencséni főispán, m ert Sztrecsén vára, melyhez a falu ta rtozo tt, 
nem volt S tibor birtoka. Léva város még ebben az időben Kasza 
városhoz ta rto zo tt és így Stibor birtokában volt. Egyik évnélküli 
oklevelében meg is parancsolja a hatóságoknak, hogy a b irtokában 
lévő várost vám m entességükben ne m erjék háborgatni. S tibor halála 
u tá n  b irtokait fia, ifjabb Stibor örökölte, aki szintén ellenségeske
désben élt a  trencséni polgárokkal, de Borbála királynő 1415-ben 
■eltiltotta a polgárok háborgatásától. Ifjabb Stibor m ár nem  tu d ta  
megőrizni a családi b irtok  egységét és az ugróci várhoz tartozó Prusz 
b irtokot 1419-ben Stoloczky Miklósnak és feleségének, udvari szol
gáinak ad ta . A bolondóci Szent István-tem plom  Szent K atalin  
o ltárának  o ttan i polgárok által tö rtén t alap ítását és az o ltá rt a 
hagyom ányozott javadalm akban  1424-ben m egerősíttette, de m aga is 
több kegyes a lap ítvány t létesített. 1428-ban újabb rést ü tö tt  az ugróci 
uradalom  egységén, am ikor a várhoz tartozó Tim orác falu t elzálogosí
to t ta  a Velcsiczky-családnak. E  m ellett azonban gondot fordított 
jobbágyai gyarapodására is és 1429-ben m egerősítette K sinna falu 
régi k iváltságait. 1431-ben kelt végrendeletében m egem lékezett a 
bolondóci váralján  á lta la  a Szentlélek tiszteletére a lap íto tt szegény
házról is. A család nem sokáig v irágzott, m ert 1432 körül ifjabb 
Stiborban kihalt. Örökségéért hosszas perlekedés indult meg. Stibor 
leánya K atalin  és Stibor unokaöccse Miklós fia N ikolajkó, valam int 
a  Zsigmond király közötti perben 1435-ben úgy íté lt a nádor, hogy 
S tibor m inden vagyona, köztük Bolondóc és Kasza várak a királyt 
illetik, K atalin  csak leánynegyedet kap, Nikolajkó pedig, m int az 
ország ellensége, semmit. — Ennek a nagyhírű, de rövidéletű család
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nak a kezén voltak adataink  szerint Bolondóc, Beszterce, Kasza, 
Oroszlánkő, Ugróc és Szucsán trencséni várak  és uradalm ak. (1388 : 
W enzel: S tibor vajda. 49., 1389 : U. o. 52—56., Fejér : CD. X. 3. 96., 
M ednyánszky-lvt., 1391 : Stibor vajda. 64., M ednyánszky-lvt,, 
1392 : S tibor vajda. 65., 1393 : _U. o. 69. Dl. 7892., 1394 : Fejér : CD. 
X. 2. 287., 1395: Podhradszky-lvt., F e jé r : CD. X. 2. 393., 1396 : 
Dl. 8158. W enzel: Stibor vajda. 86— 89., 1397 : Dl. 8224., 8525.,
9410., 1398: Stibor vajda. 103., 109— 110., 1399 : U. o. 117., Dl.
8457., 1400: S tibor vajda. 118., 1404 : B rogyáni-lvt., 1405 : U. o.,
1406 : S tibor vajda. 133., 1410 : U. o. 142., B udnay-lvt. II. 44., 
1411: S tibor vajda. 143., 1414 : U. o. 159., 161., É . n. : U. o. 126., 
1415: U. o. 164., 1419: Dl. 10,840., Zay-lvt. L itt. L. F. 1. N. 1. 
Stibor vajda. 168., 1424 : U. o. 178., 1428 : Múz. T. a. 1465. VI. 11., 
1429: Stibor vajda. 187., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 2., 1431 : Stibor 
vajda. 198., 1435: U. o. 201., Dl. 12,683.)

Stoloczky- (Ozori, Pruszi) cs. Trencsénben 1419-ben szereztek 
birtokot, am ikor Miklós és neje Marovi (K ohányi) Fülöp leánya Ilona 
m egkapták Stibortól Prusz b irtokot. Majd 1428-ban tovább terjesz
kednek és zálogba veszik a királytól a korábban Nikus trencséni 
polgárnak elzálogosított Ruszk trencséni várbirtokot. Prüsz b irtoka 
m ia tt később a család ké t ága között viszály tö r t  ki, m ert am ikor
1465-ben Miklós leánya K atalin  be ak a rta  m agát vezette tn i pruszi 
birtokrészébe, a beik ta tásnak  György özvegye E rzsébet és Ugróci 
Pongrácz János ellentm ondottak. Erzsébet meg is ta r to tta  a b irtokot, 
de 1471-ben B áthori országbíró arra  kötelezte, hogy Prusz birtokot 
tartozik  dotalicium a kifizetése ellenében átadni Miklós leánya 
K atalin  utódainak, az Etele-családnak. A pereskedés az ítélet u tán  
is tovább ta r to tt , melynek során 1473-ban az országbíró úgy ítél, 
hogy Prusz féle az Etele-családot illeti meg, azonban tartozik  a 
zálogösszeget lefizetni Erzsébetnek. A békesség azonban ezzel sem 
ért véget, m ert Stoloczky György özvegye, ak it ettől kezdve Iloná
nak neveznek állandóan, még 1495-ben is ellentm ondott, amikor az 
Etele-családot be akarták  vezetni a pruszi b irtokba. A birtokkérdést 
azután György özvegye, Latkóczy B álint leánya Ilona úgy oldotta 
meg, hogy a B áthori István országbíró ítélete és férje végrendelete 
alapján ő t megillető Prusz félbirtokot 1501-ben eladta a Podm a- 
niczky-családnak 101 forintért. — A családnak teh á t birtokai voltak 
Pruszon, Ruszkócon és minden valószínűség szerint az előnevet adó 
Ozoron is. (1419 : Dl. 10,840., Zay-lvt. L itt. L. F. 1. N. 1., 1428 : 
Szulyovszky-lvt., 1465 : N yitrai k p t. N. 1068., 1471 : Dl. 10,840., 
1473 : Zay-lvt. L itt. L. F. 1., N. 1; Dl. 10,840., 1495 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 266., 1501 : U. o. I. 379.)

Styavnikl-cs. Közelebbről ismeretlen család. György 1498-ban 
m int nemes soltész, soltészságára felvesz a Podm aniczky-családtól 
20 forintot. Miklós 1507-ben királyi em ber volt Lednic vár ik tatásánál. 
(1498 : Podm aniczky-oklvt. I. 326., 1507 : U. o., I. 513.
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Surányi-cs. Barsmegyei család. Egyed leánya A nna u tán  
Bessenyő és Cimena birtokokból 1484-ben h itb é rt és jegyajándékot 
k ap o tt Halácsy István. (N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. 11.)

Sutafia-cs. Birtokát nem ismerjük. Swthafya Márton és Lőrinc
1471-ben Zablát ik ta tásánál m int szomszédok szerepeltek, te h á t 
birtokuk a környéken keresendő. (Dl. 17,219., Nyitrai kpt; B. N. 189.)

Svedergal- (Hliniki) cs. L. Svidrigal néven.
Svehla- (Rasthochnei, Ozori) cs. Idegen eredetű család. Első 

tag ja , ak it János keresztneve m ellett egyszerűen csak Swehlanak 
neveznek, 1484-ben, am ikor ügyvédeket va llo tt, m ár Ozorról is 
nevezi m agát. Itten i birtokossága feleségével függ össze, aki Ozori 
Szaniszló leánya D orottya vo lt és 1492-ben m ár m in t özvegy, 
leánynegyedet k apo tt K ohány és Felsőozor birtokokból, m ajd  1493. 
évben a Pobera-családtól k ap o tt leány negyedet. István  és A ndrás 
1504-ben királyi emberek voltak  Pravotic ik ta tásánál. János fia 
György 1508-ban a ny itra i káp talan  elő tt ügyvédeket vallo tt. György 
fia János D rietom án is b írt, azonban 1515-ben itten i birtokrészeit 
elzálogosította a Zabláthy-családnak. (1484 : N yitrai kp t. Prot. 
extraser. I. f. 9., 1492: Dl. 19,884., 1493: Dl. 19,884., 1504: Múz. 
középkori másolatok.* 1508 : N yitrai kp t. P ro t. extraser. I. f. 38., 
1515 : Garam szentbenedeki kv t. F. 128. N. 3.)

Svidrigal- (Hliniki) cs. Miklós lengyel eredetű jövevény 1441- 
ben felkérte és el is foglalta a Szulyói-család Szulyó és H rádna 
nevű birtokait. Ulászló király azonban megtudva^ hogy félrevezet
ték, 1443-ban m eghagyta a budetini várnagynak, hogy a b irtokokat 
adassa vissza Svidrigallal. F ia János m ár több b irtokra is igényt 
form ált és 1481-ben, am ikor a drienovei és hliniki birtokokba be 
akarták  vezetni a Podm aniczky-családot, ellentm ondott. A beiktatás 
megismétlésekor, 1483-ban Miklós m ondott ellent és ugyanakkor a 
turóci konvent elő tt ügyvédeket is vallott. Podm aniczky Balázs 
özvegye másodszor Svidrigálhoz m ent nőül, akitől gyermekei voltak, 
Miklós és János. Ezek anyjukkal együtt 1509-ben eladták  a zsolnai 
soltészságot zsolnai és zavodjei tartozékaival Zsolna városnak. 
A család még később is birtokos volt Hliniken. Miklós leánya 
K atalin , Zavadkai Félixné, 1520-ban e ltilto tta  Hlinik felkérésétől 
Szentm arjai Benedek deákot és nejét Annát. (1441 : Szulyovszky- 
levéltár, 1443 : U. o., 1481 : Podm aniczky-oklvt. I. 152., 1483 : U. o., 
I. 170., N yitrai kpt. Prot. extraser. I. f. 8., 1509 : Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 571., 1520: Turóci kvt. Prot. vet. f. 29.)

Szaczkovszky-cs. A huszita időkben betelepedett lengyel eredetű 
család. Egyetlen ism ert tag ja  1450-ben eladta a ny itra i püspökség 
Biccse nevű városának soltészjogát a Bohuszlavici családnak, amiből 
valószínű, hogy a zavaros időkben egyideig b írta  a várost. (Dl. 
14,339.)

' Szadecsnei-cs. L. Kardos- és Manos-családoknál.
Szalkó- (Szedlicsnai) cs. A Szedlicsnai-család egyik ága. Salko.
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Máté fiai M árton és Miklós szedlicsnai birtokrészükre új adom ányt 
szereztek Ulászlótól, de az ik ta táskor 1496-ban az Adomóczy- és 
Szedlicsnai-családok ellentm ondottak. (N yitrai kp t. E. N. 764.)

Szalókv-cs. L. Budinalehotai néven.
Szamsil- (Szlavnicai) cs. A Szlavnicai család egyik ága. Samsil 

Benedek 1461-ben szomszédként szerepelt Léva ik ta tásáná l. (Nádasd- 

ladányi Ivt. I. 24.)
Szandzivoj-cs. Előkelő lengyel eredetű család. Zsigmond korában 

szárm azott M agyarországba, ahol korán nagy b irtokokat kapott. 
Trencsén megyében is korán b írt, 1397-ben Zsigmond király neki 
adom ányozta Sztrecsén v á ra t Zsolna várossal és a régi zsolnai várral, 
továbbá Beszterce és L ietava vá rak a t R ajec m ezővárossal együtt. 
Ezek a  felsőtrencséni várak nagyon elhanyagolt állapotban voltak 
ebben az időben, de Szandzivoj rendbe hoza tta  őket. E zért Zsigmond 
király kárpó to lta  és 1398-ban a L ietava, Hricsó, Beszterce és Zsolna 
várak  rendbehozatalára fo rd íto tt költségei m egtérítésére 1000 forintot 
a d o tt neki a zsolnai harm incadból. Mint a besztercei vár ura, 1399. 
évben felm entette  Podm aniczky Silvánist a ké t lándzsával való 
szolgálat alól és a jövőben csak egy lándzsával való szolgálatra 
kötelezte. Sztrecsén vár még 1419 előtt is a kezén volt, am ikor elfog
la lta  hozzá Vadicsó falut. (1397 : E sterházy-hitb . lv t. Rep. 28.
F. A. N. 1., 1398 : Fejérpataky-hagyaték , 1399 : Dl. 8442., Fejér : 
CD. X. 2. 720., 1419 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.)

Szapolyai-cs. L. Zápolyai néven.
Szára- vagy Szárád- (Mittai)cs. A sok ágra szakadt M ittai- 

család tag ja . Balázs 1516-ban szomszédként szerepelt a neporáci 
ik ta tásnál. 1522-ben tiltakozo tt az ellen, hogy a K özépm ittai Seben- 
család a középm ittai negyed kú riá já t idegeneknek ad ta  el. (1516 : 
Múz. T. a. VIII. 12., 1522 : Garam szentbenedeki kv t. F. 25. N. 43.)

Széchy-cs. Miklós fia Miklós a nejének Alsólindvai Bánffy Pál 
leányának B orbálának Bolondócból járó  leánynegyede m ia tt
1494-ben pert fo ly ta to tt Borbála testvérével Jánossal. (Körm endi 
levéltár. Alm. 3. Lad. 5. N. 60.)

Szécsényi-cs. János, András és K atalin  1470-ben megosztoznak 
a  velük anyai ágról rokon Pleskóczi- és Petőfalvi Pető-családokkal 
R átonyi Miklós H oholna nevű birtokán. (N yitrai kpt. N. 568.)

Szedlicsnai-cs. Szintén a törzsökös trencséni családok közé ta r 
tozik. István fiá t Balázst 1403-ban elfogatta Velesiczky György és 
am ikor e m ia tt a megyéhez fordult panasszal, a vizsgálatra k ikül
d ö tt megyei em ber szintén a családtagja, Duhon fia Mikó volt. 
M árton, Jak ab  és Péter 1429-ben királyi emberek voltak Timorác 
és Velczic ik tatásánál. A későbbi korokban ritkán  szerepel a család. 
Miklós 1514-ben királyi ember volt a bobrovniki ik tatásnál. 
A családnak M árton nevű tag ja  1523-ban ügyvédeket va llo tt. Minden 
valószínűség szerint a Szedlicsnai-családból szárm áztak ki a 
Bremecskó-, Glosz-, Kopcsaskó-, Miló- és Salkó-családok is. L. az
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egyes családokat. (1403 : Dl. 8880,, 1429 : Múz. T. a. 1465. VI. 11., 
1514 : N yitrai kpt. D. N. 676., 1523 : Lev. Közi. 1937. 239.)

Székely- (Hanzlikfalvi) cs. A család egyetlen ism ert tag ja , 
Zekel György 1496-ban királyi ember volt a zam árdi és zabláti ik ta 
tásnál. Előneve hanzlikfalvi birtokosságra m uta t. (Akadémia kéz
ira ttára .)

Szekulafalvl-cs. Trencsénmegyei családokkal való rokoni össze
kötte tései révén vá lt trencséni birtokossá. Oszvald 1482-ben Rako- 
lupi Gebes Jánosné, Somszegi László leánya M agdolna u tán  Kis- 
kocsóc, R akolup és K ishoholna birtokokból h itb é rt és jegyajándékot 
k ap o tt a Rakolupi- és Kiskocsóci-családtól. (Múz. T. a. V. 5.)

Szénásy-cs. László Trencsén megye alispánja volt. Lieszkócon 
b írt a család. Amikor a Szlopnai-család összevásárolta a b irtok nagy
részét, igyekezett a kezén lévő részeket terhelő követelésektől m eg
szabadulni, teh á t László özvegyét, ekkor m ár H ardy  Miklós nejét 
is felszólíttatta  1478-ban, hogy a neki Leszkóc birtokból járó h it
b ért és jegyajándékot vegye fel. (Akadémia kézirattára.)

Szentgyörgyi- és Bazini-cs. A H ont Pázm án-nem beli Szentgyörgyi- 
család egyik tag ja , Sebus 1212-ben adom ányba kap ta  András királytól 
a rozvágyi ké t ekényi földet, de nem sokáig b írta , m ert a b irtok 
1245-ben m ár ismét trencséni várföld volt. (1212 : Dl. 64., Fejér : 
CD. V II. 1. 124., O rtvay : Temes vármegye oklevelei. I. 1., 1245 : 
Dl. 1593., W enze l: ÁUO. VII. 199.)

Szentiványi-cs. A családból Sebestyén ismeretes, aki 1372-ben 
királyi em ber volt a Góriak perében. (Szulyovszky-lvt.) L. még 
Hlubokei-cs.

Szentmarjai-cs. Renedek deák, m in t a Zápolyai-család lévai 
várnagya került Trencsén vármegyébe. Bolesón korán b irtokot 
szerzett, m ert 1519-ben egy hatalm askodási perben, m elyet a varini 
plébánia szétrom bolásával k ö ve te tt el, bolesói birtokáról idézik meg. 
Egyéb birtokigényei is voltak, m ert 1520-ban bizonyos pert fo ly ta to tt 
Zavadkai Félix és Hrabovei M átyás ellen, akik a per folyam án meg
íté lt esküt le is te tték  ellene. Benedek deákot és nejét A nnát 1520-ban 
Zavadkai Felixné, Svidergal K atalin  e ltilto tta  H linik b irtok felké
résétől. A per és tiltakozás ellenére mégis b irtokot széreztek Hlini- 
ken, ahol 1525-ben és 1526-ban birtokosokként szerepelnek. (1519 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 12., 1520.: Turóci kv t. P rot. vet. 
f. 29., 33., O. L. Tagányi-hagyaték, 1525 : Dl. 24,068, 1526: Garam 
szentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.)

Szepetky- (Ugróci) cs. Zalamegyei eredetű család. Sebestyén és 
neje Borbála b írták  1496-ban Podluzsán b irtokot, melyre Ulászló 
ebben az évben évi két, Szent István- és Zsófia-napján ta rtandó  
országos vásárt engedélyezett. A vásár m egadása m ia tt 1499-ben 
tiltakozo tt a Podm aniczky-család és a vármegye a m egindult perben 
igazolta is, hogy Podluzsán, m elyet ekkor ftiár mezővárosnak tek in 
te ttek , egynegyed mérföldnyire fekszik csak Bántól és így Bánra
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nézve a  podluzsáni vásár nagy károka t okoz. A vásárjog m ia tt 
m egindult az ellenségeskedés a ké t család között. Először Sebestyén 
hatalm askodo tt jobbágyaival a Podm aniczky-család báni jobbágyain. 
Érdekeik védelmére felkeltek a Podm aniczkyak is és a királyhoz 
fordultak  panaszukkal. A király a Sebestyén á lta l k é rt és meg is 
k ap o tt podluzsáni vásárjogot, m inthogy az Bánra nézve káros volt, 
v isszavonta. Sebestyén azonban a v ásárt eltiltó  királyi parancsnak 
nem  engedelm eskedett, hanem  ezenfelül még a báni vámszedőkön 
is hatalm askodott. A m egindult perben Sebestyént 1500-ban N astic 
nevű birtokán idézték meg. A következő évben a Podm aniczky-család 
hatalm askodott és Sebestyén podluzsáni erdejét k ivágatták , ami 
m ia tt újból perre kerü lt a sor és a várm egye elő tt folyó p e rt 1501-ben 
á tte tté k  a királyi kúriába. Sebestyén Ugróc v á rá t is b írta  ebben az 
időben, valószínűleg alzálogban, m ert többször használta  az ugróci 
előnevet. (1496 : Zay lvt. L itt. I. F. 11. N. 2., 1499 : Podm aniczky- 
oklvt. I. 338., 341., 1500 : U. o tt. I. 350., 1501 : U. o. I. 371.)

Szeptenci-cs. Balázs 1426-ban hatalm askodo tt Neporácon, teh á t 
b irtokának  a környéken kelle tt lenni. A ndrás leánya K lára, Kápi 
Lőrincné u tán  1464-ben h itb é rt és jegyajándékot kap Leszkó b irto k 
ból K lára testvére Veronika. (1426 : O. L. Bossányi-lvt. N. 106., 
1464: Zay-lvt. L itt. H. F. 1. N. 1.)

Szcrecsen-(Mesztegnyői) cs. L. a Podm aniczky-családnál 1497-ben.
Szimikhraszt (Űjfalusi) cs. Előneve újfalusi birtokosságára u tal. 

János szomszédként jelent meg 1488-ban a klucsói ik tatásánál. 
1523-ban János és Zsigmond ügyvédeket va llo ttak . (1488 : N yitrai 
kp t. N. 458., 1523 : Lev. Közi. 1937. 239.)

Szkalkai apátság. Az apátságot Jakab  ny itra i püspök alap íto tta  
az o tt élt és v értanúhalá lt szenvedett Szent Benedek tiszteletére 
1224-ben, am ikor az apátságot különféle javadalm akkal lá t ta  el és 
többek között neki ad ta  a« egyház Viezd nevű 'b irtoká t és Szkalkán 
egy m ansiot. Béla király is g y a rap íto tta  az apátság b irto k a it és 
1238-ban neki adom ányozta Geszte trencséni várföld felét. Zliecho 
b irto k  is az apátság  kezén volt m ár 1272-ben, am ikor az ap á t perben 
á llo tt a szomszédos birtokossal, K aszai Sm aragddal, akivel azonban 
kiegyezett és meg is já r tá k  a b irtok  h a tá ra it. Zliechót később Csák 
M áté foglalta el és b irtokában  ta r to tta  sokáig. Viezd és Gesztes 
1328-ban is az apátság  kezén voltak , am ikor a korábbi h a tá rjá ró  
oklevelet á tíra tták . Az apátságnak  1338-ban egy új b irtoka  tűnik 
fel, a Bossányi b irtokok  szomszédságában fekvő H arohavia. A szom
szédos D obra birtokosaival az apátság 1339-ben perbe keveredett 
a Zuha nevű terü le t m ia tt, m elyet az apá t ebben az évben átengedett 
a Simonyi-családnak azzal a feltétellel, hogy a b irtoko t a per eldőltéig 
b irtokában  ta r th a tja . A per azonban sokáig elhúzódott és az apát 
1349-ben még mindig perben állo tt a Simonyi-családdal. Nagy Lajos 
k irály  seg íte tt az apátság b irtokainak  rendbehozásán és a zliechói 
jobbágyoknak 1354-ben tízévi vám m entességet, azonkívül pedig
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még szabad fa- és legelőhasználatot is engedélyezett. A Simonyi- 
családdal fo ly ta to tt per- 1358-ban ism ét kiúju lt. E kkor az A rahna, 
H rahna nevű b irtokért folyt a per, de az a p á t nem  je len t meg a 
tárgyaláson, úgyhogy e m ia tt a nádor el is m arasz ta lta . Ennek 
ellenére azonban, am ikor a Sim onyi-családot 1358-ban be akarták  
ik ta tn i a birtokba, az a p á t mégis ellentm ondott. A zliechói h a tá r 
m ia tt 1364-ben újabb viszály tö r t  ki, am ikor az apátság b irtokainak  
a  h a tá rá t újból m egjárták  K asza v ár felől. Az apátság  közben b irto 
kainak egy részét a Velcsiczky-családnak ad ta  zálogba és azok b irták  
1378-ban is. A birtokok h a tá ra i m ia tt 1381-ben pereskedés tám ad t 
a  szomszédokkal. Zlieehói János a p á t és a Zam aróczy-nem esek 1381 
aug. 8-án egyességet kö tö ttek  a nádor előtt, hogy a ny itra i káp talan  
á lta l b irtokaikat meg fogják határolni, am it dec. 2-án végre is h a j
to tta k  és kijelölték a ha tárje leket. A Borcsiczky- és Bolesói- neme
sekkel szintén kiegyezett az ap á t a nádor elő tt és 1381-ben Béla 
király oklevele alapján m egjárták  a h a tá rt. 1424-ben az apátság 
szkalkai és újfalusi jobbágyai hatalm askodtak  a  Sim onyi-család 
dobrai jobbágyain. Ü gylátszik ebben az időben az apátság  b irtokai
nak a h a tá ra it háborgatták , m ert 1424-ben az apátság á tíra tta  az 
1381. évi határleveleket. A király kezén m arad t Piecho félbirtok 
később nemesek kezére került, akiket az apát m int prédiálisokat szol
gálatára ak a rt kényszeríteni, azonban a nemesek igazolták m ásfajta  
eredetüket és a megye elő tt folyó p e rt 1460-ban elvesztette az apát. 
Ez a perveszteség nem ria sz to tta  vissza az apátságo t a ttó l a  tö rek
véstől, hogy az egész P iechót megszerezze. Amikor 1488-ban a m ag
talanul elhalt Piechói Mannos piechói kúriá jába  az új adom ányost, 
a  H alupa-családot be ak a rták  vezetni, a b irtokra az ap á t is igényt 
ta r to t t  és az ik ta tásnak  ellen m ondott. 1500-ban újabb szerzeménnyel 
gyarapítja  az apátság b irto k a it Csula János apát, am ikor zálogba 
veszi a Viszocsányi-család nozdrovici b irtokrészét. A jövedelmek 
m ia tt a ny itra i püspökséggel is perre kerü lt a sor, m elynek végén 
Podm aniczky István ny itra i püspök a régi szokásra h ivatkozva, 
1508-ban a trencsénm egyei bor- és gabonadézsma negyedét á tad ta  
az apátságnak. 1519-ben az apátságnak újabb pere tám ad t, m ert 
piechói jobbágyai hatalm askodást követtek  el a Podm aniczky- 
család bolesói birtokrészén. Az apátság  piechói jobbágyai 1524-ben 
résztvettek  m int szomszédok ar borcsici ik tatásnál. (1224 : Dl. 1461.
25,031., Fejér : CD. VI. 2. 98., III. 1. 448., 1238 : Dl. 224., 1461., 
Fejér : CD. IV. 1. 131., 1272 : Dl. 794—795., Fejér : CD. X. 3. 259., 
Köpcsényi lvt. Capsa 13. F. 16. N. 52., 1318 : Fejér : CD. VIII. 2. 170., 
1328 : Dl. 1461., Fejér : CD. VIII. 3. 288., 1338 : O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27., 1339 : Sim onyi-lvt. 18. sz., 1349 : U. o. 27. sz., 1354: 
Dl. 4448—4449., Anjoukori-okm t. VI. 232., 1358 : Anjoukori-okm t
VII. 395., 513., 1364 : Dl. 4449., Köpcsényi lv t. Capsa 13. F. 16. 
N. 52., 1378 : Dl. 6538., 1381 : Dl. 99., 6812., 6846., 6849., 25,723., 
1424: Simonyi-lvt. 106. sz., Dl. 6812., 1460: Dl. 26,212., 1488 :
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N yitrai kp t. N. 687., lSOO : U. o. P rot. extraser. I. f. 21., 1508 : 
Dl. 99., 1519 : Dl. 23,144., 1424 : N yitrai kp t. Dd. N. 2.)

Szlavnicai-cs. Valószínűleg szintén a család tag ja i közé kell
sorolnunk azokat az Eyzlaunicha birtokról nevezetteket is, akik 
1381-ben pert fo ly ta ttak  a b irtokért. A perben a  nádor úgy íté lt, 
hogy a birtokot Maraz leánya Erzsébet fia H erke fia Miklós, vala
m int János fia Péter és testvérei György, Jakab , Miklós és Fülöp 
között ke tté  oszto tta . A birtok  egyharm adát H erke fia János 1396-ban 
Bertalan fiának Kelem ennek és nővérének Ilonának ad ta . A b irtok  
m iatti per E rzsébet gyermekei, Anna fia Kelemen fia B ertalan  és másik 
leánya Herke gyermekei János, Péter és Miklós, továbbá Jak ab  fia 
Péter között 1411-ben ism ét k iúju lt és a korábban  em lített oklevelek 
alapján  a nádor m egosztotta a b irtoko t a családtagok között. Később 
a családot igen ritk án  emlegetik. Péter, aki kisszlavnicai birtokos 
volt, 1461-ben Léva szom szédjaként szerepel.. Tam ás a m ás csalá
dokkal közösen b írt Kisszlavnica m áskép Vaszka b irtoko t 1505-ben 
eladta Bozson- és Prileszky-családoknak. A család Bohunic és 
Pominóc egy részére is igényt ta r to t t  és am ikor a H alupa-családot
1515-ben be ak a rták  vezetni vétel címén bizonyos bohunici és pomi- 
nóci kúriákba, M árton ellentm ondott. A szlavnicai előnevet viselték 
az Orros-, Sándor- és Samsil-családok is, m elyeket valószínűleg 
közös leszármazás kö t össze. (1381 : Fejér : CD. X. 5. 191., 1396 : 
U. o. X. 5. 192., 1411 : U. o. X . 5. 191., 1461 : N ádasdladányi lv t. 
I. 24., 1505 : Múz. T. a. I. 16., 1515 : Dl. 22,645.)

Szlopnai-cs. A család neve váruradalm uk u tán  előfordul Oroszlán- 
kevy és ennek tó t  alak jában  Versetezky (1520) néven is. A legősibb 
és .későbbi emelkedése során Trencsén megye legnagyobb birtokú  
családjainak egyike. A család birtokjoga 1277-ből datálódik, am ikor 
László király Szlopna b irtoko t a család ősének Zebehard Tam ásnak 
adom ányozta. Az adománylevél hitelességének azonban a későbbi 
adatok, a család birtokjogának sajátságos jellege ellentm ondanak. 
Szlopna b irtokot ugyanis először D em eter tárnokm ester a d ta  a 
családnak, de csak használatra és a m egnevezett tagok élte végéig, 
am int azt Tam ás erdélyi vajda és trencséni főispán elm ondja, am ikor 
1339-ben a kaszai várhoz tartozó  Szlopna falu t M árton fia Tam ásnak 
és neposának Zobohard fia Mikenek adja oly feltétellel, hogy a 
birtok  u tán  ké t harcost tartoznak  kiállítani. Ezek szerint a család 
nem  teljes nemesi joggal, hanem  prédiálisi kötelezettségekkel ter- 
hélten k ap ta  a b irtokot. Később a család rokoni összeköttetései révén 
azonban teljes jogú nemesi b irtokot is szerzett. Mikc fiai P é te r és 
Jak ab , továbbá András fia István 1369-ben term észetben, kap ják  meg 
a leánynegyedet Viszolaj és Szverepec birtokokon. A Hrabovszky- 
családdal is rokoni összeköttetésben állha ttak , m ert a b irtok távol
sága m iatt nemigen érthető  meg másképpen, csak rokoni vagy 
birtokjogi kapcsolaton az a per, m elyet Mikc fia P éter 1385-ben 
fo ly ta to tt Hrabovszky Mihálylyal, ak it meg nem jelenése m ia tt el
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is m arasztaltak , m ajd később P éter még két ízben is m egidéztette 
Hrabovszky M ihályt. A család emelkedése akkor indul meg, am ikor 
Zsigmond király vette  őket pártfogásába és 1402-ben Mikc fia P é te r 
fiait, Miklóst, G áspárt és A ndrást Bohus trencséni főispán védelmébe 
aján lo tta . A prédiálisi kötelezettségektől is m egszabadultak részben, 
am ikor Gáspár és András a besztercei vártól prédiálisi kötelezettségek 
m elle tt b ír t Proszna b irtoko t 1421-ben á tad ták  a H atnai-családnak. 
G áspár fia P éter Lévai V ajdaffy (Cseh) László kir. főajtónállóm estér 
apródja volt és ezen a réven ism ét tovább em elkedtek. Zsigmond 
k irálynak m ár korábban m egnyilvánult jó indulatán  kívül valószí
nűleg Vajdaffy László közbenjárásának köszönhették, hogy Zsigmond 
király Gáspár fia Péternek (Petrachnak) és testvéreinek, Miklósnak 
és Gáspárnak, továbbá Péter fia A ndrásnak 1432-ben címereslevélet 
adom ányozott. Nemsokára Oroszlánkő v á rá t is megszerezték. Hogy 
mikor, arra nincsenek adataink . Annyi kétségtelen, hogy 1462-ben 
m ár kezükön volt a vár, m ert ebben az évben Gáspár és M enyhért 
panasszal fordultak  a királyhoz, hogy Libák M átyás Oroszlánkő 
v á rá t tartozékaival és Tepla b irto k o t elfoglalta tőlük. A király el is 
rendelte a vizsgálatot, de annak lefolyását nem ism erjük. A vár 
visszaszerzése u tán  annak ta rtozéka it növelik különböző birtok- 
szerzésekkel. M enyhért és Jerom os 1465-ben k iválto tták  Talafusztól 
Tepla királyi b irtokot, mely m ár azelő tt is a kezükön vo lt és kieszkö
zölték, hogy M átyás király  800 fo rin tért nekik adj a zálogba. Az enge
dély elnyerése u tán  1465-ben be is v ezette tték  m agukat a birtokba. 
1467-ben G áspár b írja  rokonságával együtt Oroszlánkő várá t, amely
ből leányát B orbálát, Pongrácz Jánosnét kielégítette  olymódon, 
hogy leánynegyedü} neki ad ta  Csernalehota b irtokot. M int hatalmas- 
várurak , még teljesebb erővel, néha erőszakkal fo ly ta tták  a b irtok
szerzést. 1467-ben M enyhért és Jerom os új adom ányt kértek  és 
k ap tak  Oroszlánkő várára. Hogy teplai b irtok jogukat is megerő
sítsék, ugyanebben az évben a rra  is adom ányt szereztek. 1470-ben 
Lénárd erőszakkal elfoglalta a Velcsiczky-család höholnai b irtok
részét, m ajd még ebben az évben M enyhért és Jerom os új adom ány 
címén be is vezették m agukat Tepla b irtokba és Oroszlánkő várába.
1472-ben felkérték adom ányba a Pruszkai Vas-család pruszkai 
k ú riá já t és a hozzátartozó öt negyedes telket is, de a Vas-család 
tiltakozo tt ellene. Másik birtokszerzési törekvésük m ár több sikerrel 
já r t. Jerom os ugyanis 1472-ben megszerezte és Oroszlánkő várához 
csatolta Bohunic, Pruszka és Tuhinye birtokokat, m elyeket H unyadi 
László korábban a H alupa-családnak adom ányozott. Az oroszlánkői 
várba tö rtén t beik tatáskor a Sztupnyei-család ellentm ondott a 
tuhinyei 8 jobbágytelket és m alm ot illetőleg, de azu tán  kiegyeztek 
olymódon, hogy a Sztupnyei-család az ellentm ondást visszavonta és 
a v itás részt átengedte M enyhértnek, aki viszont azokat visszaadta 
a Sztupnyei-cáaládnak olymódon, hogy a birtokok u tán  prédiálisi 
kötelezettséggel tartoznak  a várnak  szolgálni. Még erősebben meg-
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növekedett a családi birtokok száma, am ikor a Zamaróczy-családdal 
sikerült a Szlopnaiaknak kölcsönös örökösödési szerződést kötni. 
Az egye ség értelm ében M enyhért fia Miklós és fiága 1475-ben meg is 
kap ta  Zam árdi János fia L énárttó l Zam árd, Üjfalu, Dvorec, Klobusic, 
Kisleva és Felsődrietom a birtokrészeket. M enyhért és fia János 
kölcsönös örökösökké fogadják egym ást Zam árdi Andrással is, aki 
Oroszlánkő vára  ellenében Zam árd, Üjfalu, Dvorec, Klobusic, Kisleva, 
Kohanóc, D rietom a és Zablát birtokokba fogadta be őket. A köl
csönös örökösödési szerződéshez M átyás király is hozzájárult és 
k iad ta  az ik tatóparancsot. A bevezetésnél azonban a Halupa-család 
ellentm ondott Bohunic, Pruszka és Tuhinye birtokokon, ami még a 
későbbi időkben is sok pereskedésre ad o tt alkalm at. M enyhért és 
fia János 1475-ben megszerezték B átonyi Miklós hoholnai b irtok
részét is, amelybe ellentmondás nélkül be is vezették  őket. Nemes- 
lieszkóra is igényt ta r to tta k  és 1478-ban, amikor Verebélyi Györgyöt 
új adom ány címén be akarták  vezetni Nemeslieszkóba, a be ik ta tás
nak a Szlopnaiak ellen m ondottak. H alupa Máté ellentm ondását úgy 
akarták  k ijátszani, hogy 1478-ban újabb ik tatóparancso t eszközöltek 
ki a királytól Oroszlánkő várára. Szám ításukban azonban csalódtak, 
m ert am ikor M enyhértet királyi parancsra be akarták  vezetni ősi 
jogon a várba és tartozékaiba, Bohunic, Pruszka és Tuhinye b ir
tokokon H alupa Máté ism ét ellentm ondott. E rre másfelé fordultak 
birtokszerző politikájukkal és M enyhért 1480-ban 500 forin tért 
zálogba v e tte  Szőkefalva b irtokot Klobusiczky Miklóstól és ellent
mondás nélkül be is ik ta tta ttá k  m agukat. Közben R átonyi Borbála 
is fellépett az anyja u tán  Hoholna birtokból járó leánynegyedi köve
telésével és M enyhért 1480-ban ki is ad ta  a B orbálát megillető részt. 
Szlopna b irtoko t ebben az időben még mindig prédiálisi joggal b ír
h a tták , m ert m áskülönben nemigen érthető  meg, hogy 1480-ban 
m iért éppen a családnak nevet adó Szlopna b irtokot zálogosították 
el nővérüknek K atalinnak, Popovszky Jánosnénak. M enyhért 
H oholnán is továbbterjeszkedett és 1481-ben m ár Nagyhoholna 
b irtoko t is zálogban b írta . A H alupa-család még később sem adta 
fel b irtokait és am ikor M enyhértet 1482-ben be akarták  vezetni az 
oroszlánkői várba, H alupa M átyás neje K ata lin  Bohunicon, Pruszkán 
és Tuhinyén ism ét ellentm ondott. János özvegye Borbála az 1475-ben 
k ö tö tt szerződés értelm ében ragaszkodott a Zamaróczy-család b ir
tokaihoz és Zamaróc, Felsődrietom a, Klobusic, Üjfalu, Dúló, másik 
Üjfalu birtokokra 1484-ben adom ányt kért, a Zamaróczy-család 
azonban a felkérés ellen tiltakozást je len te tt be. Klucsove egész- és 
Bolesó félbirtokot is meg akarták  szerezni, de a Porubai-család
1484-ben e ltilto tta  M enyhértet és fiait Miklóst és Jánost ezeknek a 
felkérésétől. Pruszkai M árton pruszkai kúriájának felkérésével sem 
já r ta k  szerencsésebben, m ert annak felkérése ellen meg M árton 
je len te tt be tiltakozást 1484-ben. A tuhinyei jobbágytelkek megszer
zése sem sikerült, m ert 1484-ben Tuhinyei Gergely e ltilto tta  Meny-
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h é rte t a felkéréstől. 1484-ben m ár ellentm ondás nélkül sikerült 
bevezetni M enyhértet és fiait Miklóst és Jánost Oroszlánkő vár és 
tartozékai birtokába, továbbá Zamaróczy András Zamárd, Zablát, 
Ú jfalu, Dvorec, Felsődrietom a és Klobusic birtokrészeibe. M enyhért
1485-ben tiltak o zo tt Trencsén várm egye elő tt, hogy Szvetlovszky 
S tibor az ő Cservenikamenre menő szekerét elvette. M enyhért fiai 
1487-ben h itb é rt és jegyajándékot fizettek  Szlopnai Andrásné u tán  
leányági leszárm azottjának, a K lobusiczky-családnak. L énárt meg
v e tte  a  m agtalanul elhalt Horoveczi Tam ás fia László Szucsinafalva 
nevű b irto k á t Klobusiczky Jánostól. A Horoveczi-család másik ágát 
képviselő A ndrás fia László azonban jogtalannak és m agára sérelmes
nek ta r to tta , am ikor L énárt a b irtokra  még adom ányt is kért, azért
1466-ban perbe h ív a tta  L énárto t. Közben a Nehéz-család is pert 
in d íto tt L énárt ellen, aki azonban 1489-ben a tisztítóesküt le te tte  
a rra  vonatkozólag, hogy a Nehéz-család hatalm askodási keresetében 
á rta tlan . M enyhért és H oroveczky László között Szucsinafalva 
ügyében 1489-ben egy.esség jö t t .  lé tre  oly értelem ben, hogy a v itás 
b irtoko t kettéosztják , azonfelül pedig még b irtokaik ra  nézve köl
csönös örökösödési szerződést is kötöttek . A sok pereskedést, úgy 
látszik, anyagilag megérezte a család, m ert 1490-ben M enyhért 
Szucsinafalva neki ju to t t  felét elzálogosította Vereskői Budecz Tam ás
nak. A család b irtokai később elnéptelenedésnek indultak, azért 
ú jabb  telepítéssel kísérleteztek, azonban a  szomszédos lednicei 
u rad a lo m , birtokosa, Nehéz P é te r még a szokásos földbér lefizetése 
u tá n  sem engedte zubáki jobbágyait elköltözni, ami m ia tt Menyhért
1491-ben tiltakozást is je len te tt be. Szucsinafalva, Horovec és Lehotka 
b irtokokra a Podm aniczky-család is adom ányt szerzett, de az ik ta tá s
nál 1492-ben M enyhért ké t ízben is ellentm ondott. L énárt akkor is 
tiltakozást je len te tt be, am ikor ezekbe a birtokokba 1492-ben Horo- 
\rici A nda Benedek leányát, M arczibányinét be akarták  vezetni. 
Közben a leányágak is p e rt ind íto ttak  ellenük, m ert Gáspár fia 
M enyhért fiai János és Miklós m egtagadták Gáspár fia Gáspár leányá
nak, K atalinnak , Bábi Jánosnénak kielégítését Oroszlánkő v ár és 
tartozékaiból. M enyhért fia János 1494-ben ismét ellentm ondott, 
am ikor a Podm aniczky-családot be akarták  vezetni Horovic, Szucsi
nafalva és Lehotka birtokokba. A Zamaróczy-család tagjaival is 
pereskedésre került a sor, m ert M enyhért fia János ellentm ondott, 
am ikor a Zam aróczy-családot 1494-ben be akarták  vezetni Zamárd, 
D rietom a, Dvorec, Ü jfalu és Klobusic részbirtokokba. A János és 
Egresdy Kilián között Üjfalu és Dúló m ia tt folyó p ert sem tu d ták  
egyességgel befejezni, azért a várm egye 1494-ben felterjesztette  a 
p e rt a nádorhoz. A sok pereskedés a birtokok gyarapodása helyett 
azok m egterhelésére vezetett. János és testvérei, Miklós, Borbála 
és K atalin 1495-ben Viszolaj b irtok  negyedét 153 forin tért elzálogo
síto tták  a Szunyogh-családnak. A Horovec m iatt folyó per 1496-ban 
é rt véget, am ikor M enyhért fia Miklóst pervesztesnek nyilván íto tták ,
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m ert noha három szor is megidézték a Horovee ik ta tásakor te t t  ellent
m ondása m ia tt, a tárgyalásokon sohasem jelent meg. így a b irtokokat 
is elvesztette, amelybe a  Podm aniczky-családot 1496-ban be is 
vezették. Alig ü lt el az egyik per, m ár m ásik keletkezett, m ert Miklós 
ellentm ondott, amikor 1496-ban a Rozvágyi- és Zsám bokréti-családokat 
teljes jogon be ak arták  vezetni Nemeslieszkó birtokba. A leányággal 
folyó pereskedés is to v áb b ta rto tt. Miklós ugyanis ipég 1496-ban 
sem ad ta  ki a G áspár leányának K atalinnak , Bábi Lászlónénak 
Oroszlánkő várból és tartozékaiból járó részét. A perek sorozata ezzel 
még nem záru lt le, m ert 1498-ban Miklós p e rt fo ly ta to tt Turdomesztici 
Ferencnével és a Zam aróczy-családdal is, m elyeknek Zam árd, 
D rietom a, Dvorec, Ü jfalu és Klobusic birtokrészekbe 1498-ban 
tö rtén t beik tatásakor Miklós ellentm ondott. A szomszédokkal való 
viszálykodást jobbágyaik még jobban elm érgesítették, m ert M enyhért 
özvegyének, K atalinnak  és fiának, Miklósnak újfalusi, tuh inyei, 
krivokláti és váralja i jobbágyai 1498-ban különböző hatalm asko
dásokat követtek  el a Podmaniczy-család szucsinafalvi b irtokán . 
Majd Miklóst vádolta  meg hatalm askodással Velcsiczky Erzsébet 
és panaszt te t t  ellene, hogy velcsici b irtokáról a term ését elhordatta , 
de a k ihallgato tt tan ú k  nem  igazolták a vád állítását. Azonban nem 
csak a Szlopnaiak hatalm askodtak  és pereskedtek a szomszédokkal,, 
hanem  azok is különböző károkat okoztak a családnak. Miklós 1499- 
ben tiltakozo tt, hogy H alupa György az ő ha tá ra in  belül m alm ot 
akar építeni. Korom pai Nehéz Péter özvegye is hatalm askodo tt 
Miklós mikusóci b irtokán , am it a m eg ta rto tt vizsgálat is igazolt- 
B irtokjogukat is veszély fenyegette, m ert a király a család á lta l 
régebbi idők óta b ír t Tepla b irtoko t eladom ányozta a Zápolyai- 
családnak, ami m ia tt M enyhért özvegye K ata lin  és gyermekei Miklós,. 
Anna, K atalin  és Borbála 1499-ben tiltakozást is je len te ttek  be. 
B irtokaikat 1500-ban újabb részekkel gyarap íto tták , am ikor Miklós 
a  Zam aróczy-családtól m egvett Zam árdon 1 kúriá t, Klobusicon 4, 
Felsődrietom án 4 és Dvorecen 2 és Ü jfalun 1 jobbágytelket. Miklós 
1500-ban kiegyezett Velcsiczky Erzsébettel, aki n y u g ta tta  bizonyos 
elégtételadásról! M enyhért özvegye K atalin  1500-ban elfoglalta a  
Tordam eczy-család zam árdi birtokrészét, ami m iatt ú jabb pert 
ind íto tt a Tordameczy-család, mely azonkívül, m int a Velcsiczky- 
család leányági leszárm azottja Zamárd, Szlopna, Packovec, Ü jfalu, 
Dúló, Kisfalu, Szvitana, Ü jfalu, Dvorec, Klobusic, Ulevka, D rietom a 
és Zablát birtokrészekből leánynegyedet, továbbá h itb é rt és jegy
ajándékot követelt. A Bohunici-család annakidején ígéretet te t t  
M enyhértnek, hogy Oroszlánkő várának  megvédésében segítségére 
lesz, 1501-ben azonban ezt a régi kötelezettséget m egválto tták  oly
módon, hogy M enyhért fiának Miklósnak átengedtek  egy bohunici 
telket. Mint egy töredékes oklevél m u ta tja , 1503-ban is fo ly ta to tt 
bizonyos egyezkedő tárgyalásokat a H alupa-családdal. Miklóst
1504-ben azzal vádolta  meg Egresdy Kilián, hogy Dúló és Üjfalu
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birtokrészeket elfoglalta tőle és.még m ost is b írja. A Bohunici-család 
he lye tt új prédiálist keresett Miklós és 1505-ben B artó  B ertalannak 
2 jobbágytelket ad o tt és m egtette  Oroszlánkő v ár nemes prédiálisává. 
Az Egresdy Kilián álta l Dúló és Üjfalu részeinek elfoglalása miatt 
in d íto tt per 1506-ban is folyt, melynek során Miklóst K ilián ellenében 
meg nem jelenés m ia tt 1507-ben el is m arasztalták . A Zamaróczy- 
család birtokaiból is ú jabb részt sikerült a családnak megszerezni. 
Miklós ugyanis 1507-ben m egkapta Zam aróczy L én árttó l Zamaróczy 
András zam árdi, klobusici, felsődrietom ai és dvoreci birtokrészeit. 
M ajd 1508-ban egy újabb oklevéllel Zamaróczy L énárt átengedte 
Miklósnak Üjfalu, Dvorec, Klobusic, Kisleva és Felsődrietom a birtok
részeket azzal a feltétellel, hogy azok Miklós ágának kihalása esetén 
visszaszállnak reá. Miklós N agyhoholnán is b írt, de itten i birtokrészeit 
1508-ban elzálogosította Zabláthy. Lőrincnek. A b irtok  Pongrácz 
K risztina kezén is volt, aki az t ebben az évben visszabocsátotta 
Miklósnak. Oroszlánkő vára  időközben nagyon elhanyagolt állapotba 
k e rü lt, azért Ulászló király 1509-ben Miklósnak a  várhoz tartozó 
összes jobbágyait felm entette  bizonyos időre az adózás alól, hogy 
az a v ár fenn ta rtására  legyen fordítható . A különböző perek közben 
ism ét k iú ju ltak , vagy újak  keletkeztek. Miklós 1509-ben ellent
m ondott, am ikor a H alupa-családot be akarták  vezetni a Podhragyiáni 
Tam ástól v e tt bohunici kúriába. Egresdy K iliánnak Dúló és Üjfalu 
birtokrészekbe tö rtén t ik tatásakor, 1510-ben ellentm ondott Miklós. 
M inthogy azonban a k itűzö tt tárgyaláson nem jelen t meg, a szo
kásos bírságban elm arasztalták. 1511-ben a Zamaróczy L énártta l 
k ö tö tt szerződést is m egújíto tták  oly értelemben, hogy L énárt bir
tokai, Zam árd, Drietom a, Üjfalu, Dvorec és Klobusic L énárt mag
ta lan  halála esetén Miklósra szállnak. Miklóst és nejét 1514-ben fel- 
szó lítta tta  Brogyáni Miklós, hogy a b irtokára vonatkozó okleveleket 
ad ja  ki. A per tá rg y á t bővebben nem ismerjük, m ert sem a b irto
kokra, sem pedig a későbbi fejleményekre nincsenek adataink. 
A Bohuniczky-családdal is újabb viszályuk tám ad t, Miklós és Bohu- 
niczky György azonban békebírák közbenjárására kiegyeztek. 
A békebírák azonban nem vallo tták  be hiteleshely e lő tt az ítéletet, 
úgyhogy György 1515-ben kénytelen volt országbírói paranccsal 
m egidéztetni a b írákat a hozott egyesség bevallására. A régebbi 
időkben sok v itára  alkalm at adó tuhinyei nyolc jobbágytelek ügyé
ben is véglegesen lezárták a v itá t, am ikor 1515-ben Tuhinyei Gergely 
deák és felesége átengedték Miklósnak a tuhinyei kúriá t a hozzátar
tozó nyolc jobbágy telekkel együtt azzal a feltétellel, hogy György 
ennek fejében tartozik  őket tisztességesen eltartan i. A Halupa- 
családdal való pereskedés is kiú jult, m ert Miklós 1515-ben ellentm on
d o tt, am ikor H alupa P á lt és Györgyöt be akarták  vezetni a bohunici 
és pominóci kúriákba. A Pongrácz-család révén táp lá lt birtokjogaik 
ügyében Miklós gyermekei János, Bride, Erzsébet és K atalin , továbbá 
a Szunvogh-, valam int a Pongrácz- és M ajthényi-családok 1516-ban
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kiegyeztek Budetin és Ugróc várak a t illetőleg. A H alupa-családdal 
folyó pert is beszüntették. Miklós és anyja K atalin , valam int H alupa 
György 1517-ben- békés egyességgel ke tté  oszto tták  Bohunic birtokot.. 
Ezen per meg&zünte u tán  azonban a Bohühlfczky-csalMdal tört ki 
újabb viszály. Ugyanis amikor M enyhért megszerezte Oroszlánkö 
várá t, Bohuniczky János vallom ása szerint vele és patruusával Jakab
bal úgy egyezett ki, hogy a bohunici kúria és a hozzátartozó nég^ 
jóbbágytelek negyede M enyhérté lesz, a többi pedig neki marad 
és M enyhértnek, illetve az oroszlánkői várnak többé nem sz<}lgáin$k\. 
A Szlopnai-család azonban az egyességet nem ta r to t ta  be és a csalá
dot a v ár prédiálisává ak arta  tenni, úgyhogy e m ia tt Bohuniczky 
János 1517-ben panaszt is emelt. M enyhért és H alupa M átyás szintén 
szerződést kö tö ttek  valam ilyen ügyben. 1518-ban M átyás fia György 
tiltakozott, hogy M enyhért fia Miklós a k ö tö tt szerződést nem  ta r t ja  
be. Az e m iatt keletkezett pert királyi parancsra 1520-ban felterjesz
te tté k  a kúriába. A H alupa-családdal m ásik per is keletkezett, m ert 
Miklós m egszöktette H alupa György két jobbágyát és am ikor a v ár
megye 1519-ben felszólította a visszaadásra, az t m egtagadta. — 
A Szlopnai Miklós és Egresdy Kilián között a Dúló és Üjfalu m ia tt 
folyó per még 1519-ben is ta r to tt , am ikor Miklóst meg nem jelenés 
m ia tt a király  elm arasztalta. A Podhragyiáni Tam ástól v e tt bohu
nici kúria ügyében sem tu d tak  kiegyezni és Miklós 1519-ben újból 
ellentm ondott, am ikor H alupa Györgyöt be akarták  vezetni a bir
tokba. Miklós és Gáspár leánya K atalin  az Oroszlánkő v ár m ia tt 
tám ad t pert szintén fo ly ta tták  még 1519-ben is. A H alupa-családdal 
a  ké t jobbágyért folyó per is tovább ta r to tt. A várm egye segítségé
vel akarta  H alupa György rákényszeríteni Miklóst a visszaadásra, 
de Miklós a várm egye kiküldötteinek azt válaszolta, hogy a v itás 
jobbágyok mindig az ő jobbágyai voltak. A leányággal fo ly ta to tt 
viszály azonban nem sokára véget ért. A K atalin , Bábi Lászlóné által 
M enyhért fiai Miklós és János ellen Oroszlánkő és tartozékai' m ia tt 
in d íto tt perben 1520-ban a nádor úgy íté lt, hogy mivel a birtokok a 
leányágat is illetik, Miklós tartozik  K atalinnak  az őt illető részt 
kiadni, egyúttal pedig az ítélet végrehajtásával meg is b ízta a ny itra i 
káp ta lan t. Az Egresdy-családdal fo ly ta to tt per 1520-ban újabb for
dulato t v e tt. A vitás új falusi rész ekkor Miklós kezén volt, azonban 
Egresdy Kilián is be ak art ülni a birtokba, de Miklós az ik ta táskor 
ellentm ondott. A per folyamán azonban a tulajdonjog tisztázása érde
kében Miklóst oklevelei bem utatására  kötelezte a király. A k itűzö tt 
tárgyaláson azonban Miklós nem jelent meg, ami m ia tt  Egresdy 
Kilián ellenében el is m arasztalták . A H alupa Pál leánya D orottyá
val és Kistapolcsányi Jánossal bizonyos hatalm askodás m ia tt kelet
kezett pert Miklós 1520-ban békés egyességgel fejezte be. 1522-bert 
a N ádasdyak követtek hatalm askodást Miklós ellen és annak szlopnai 
b irtokára törve, onnan a jobbágyokat Miklós panasza szerint nádasdi 
birtokukra hurcolták. Miklósnak még ebben az évben ú jab b 1 pere
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keletkezett, m ert ellentm ondott, am ikor Kisgyőredi Péter özvegyét 
be akarták  vezetni Hoholna b irtokba. A garam szentbenedeki konvent 
azonban nem  ad ta  ki az ik tatásró l szóló jelentést az alperesnek, 
úgyhogy királyi paranccsal kellett a rra  rákényszeríteni. Miklós úgy
látszik tárgyalt valakivel Oroszlánkő vár és tartozékainak elzálogo
sítása vagy eladása ügyében, ami a vitás birtokrészeket illetőleg a 
H alupa-családot is é rin tette  volna, azért 1522-ben H alupa György 
e ltilto tta  Szlopnai Miklóst a vár elidegenítésétől. —  A dataink szerint 
teh á t a család kezén voltak  Oroszlánkő vára  m ellett Szlopna, Viszolaj, 
Szverepec, Proszna, Tepla, Csernalehota, Hoholna, Pruszka, Tuhinye, 
Bohunic, továbbá a Zam aróczy-családtól szerzett Zam árd, Újfalu, 
Dvorec, Klobusic, Kisleva, Felsődrietoma, Zablát, Kohanóc b irto 
kok, továbbá Nemeslieszkó Szucsinafalva, Horovec és Lehotka, 
Üjfalu és Dúló birtokrészek. (1277 : Dl. 983., 1339 : Múz. T. a., 1369 : 
Dl. 5762., 1385: Dl. 7141., 7142., 7144., 7146., 1399 : Dl. 8457., 
Wenzel : Stibor. 117., 1402: Dl. 8694., 1421: Múz. T. a. IV. 21., 
1432: O. L. Múz. lvt. Címereslevelek., Turul. V. 18., 1462 : Dl. 15,701., 
1465 : Múz. T. a. Dl. 16,283., 16,284., 1467 : Dl. 16,284., 16,478., 
1470 : N yitrai kp t. N. 787., Dl. 983., Dl. 17,066., 1471 : Dl. 17,130., 
1472 : Dl. 17,287., 17,388., 1474 : Dl. 17,533., 1475 : Dl. 983., 16,484.,
25.241., N yitrai kpt. N. 378., Múz. T. a. X. 20., 1478 : Akadémia 
kézira ttára ., N yitrai kp t. N. 216., Múz. T. a. X. 16., 1480 : Dl. 18,428. 
N yitrai káp t. N. 547., Dl. 18,399., 18,405., 1481 : Múz. T. a. I. 10., 
1482 : Dl. 18,643., 1484 : N yitrai kp t. Prot. extraser. I. f. 14., 15„ 
Dl. 26,027., 18,920., 18,867., 1485 : Dl. 19,057., 1487 : Múz. T. a,
III. 12., 1488 : N yitrai kp t. L itt. W. N. H H H ., Dl. 19,369., 1489 . 
Dl. 19,519., Múz. T. a. II. 25., 1490 : Teleki-cs. zabláti Ív ta , 1491 : 
Dl. 19,755., 1492 : Podm aniczky-oklvt. I. 226., 240., E sterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 27. F. A. N. 22 et C., 1493 : Dl. 23,398., Múz. T. a. 
1519. XI. 6., 1494 : Akadém ia kézira ttára , Szulyovszky-lvt., 1495 : 
Dl. 20,329., 1496: Podm aniczky-oklvt. í. 279., 290., N yitrai kpt.
O. N. 13., Akadémia kézirattára., Múz. T. a. 1519. XI. 6., 1498 : Dl.
20.671., 24,997., Podm aniczky-oklvt. I. 318., 1499: Dl. 20,887.,
20.870., Múz. T. a. V. 21., 1500 : G aram szentbenedeki kv t. F. 4. 
N. 32., Dl. 20,913., Simonyi-lvt. 247. sz., 1501 : Múz. T. a. VIII. 31., 
1503 : Múz. T. a., 1504 : Szulyovszky-lvt., 1505 : N yitra i kpt. Prot. 
extraser. I. f. 38., 1506 : Szulyovszky-lvt., 1507 : U. o., Dl. 983., 
1508: Dl. 983., 21,822., N yitrai kpt. Prot. extraser. I. f. 38., 39., 
1509 : Múz. T. a. III. 5., V. 10., 1510 : Szulyovszky-lvt., 1511 : U. o., 
1514 : G aram szentbenedeki kvt. F. 19. N. 61., 1515 : Akadémia 
kézira ttára ., Dl. 22,645., 22,684., 1516 : Turóci kvt. P rot. vet. f. 23., 
1517 : Múz. T. a. III. 2., X II. 7., 1518 : Dl. 23,101., 1519 : Dl. 23,293., 
Szulyovszky-lvt., Múz. T. a. XI. 6., N yitrai kpt. 613., 1520 : Dl. 983.,
23.398., 1520 ; Szulyovszky-lvt., Múz. T. a. VI. 17., 1522 : Múz. T. a. 
VIII. 16., Dl. 33,650., Lev. Közi. 1937. 233.)

Sznopkó- (Kisdomanisi, Sznopkóvaszkai, Biccsei) cs. A külön-
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böző előnevek ellenére is valószínű, hogy ugyanegy családról van  szó. 
Benedek soltész 1498-ban felvett Podm aniczky Jánostól kisdoma- 
nisi soltészságára 10 forin to t. 1501. évi ad a t szerint a család a  besz
tercei vár prédiálisa volt. Benedek fia Miklós kisdomanisi b irtok
részét és o ttan i nemesi k ú riá já t 1506-ban cserébe ad ja  a Podm a- 
niczky-családnak két domanisi jobbágytelekért. Ugyanez a Miklós 
1508-ban királyi em ber volt a bolesói ik tatásnál. Nagybiccsei Sznopkó 
G yörgy és Domanisi Sznopkó Péter 1526-ban tanúk  voltak a jablo- 
novei hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. (1498 : Podm a- 
niczky-oklvt. I. 326., 1501 : U. o. 374., 1506 : Szádeczki-Kardos 
levéltára, Bp., 1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 542., 1526 : Dl. 24,068.)

Szobonya-cs. László és Lőrinc 1368-ban ellentm ondtak, amikor 
a  Dulói-családot be ak arták  vezetni egy bizonyos dulói birtokrészbe. 
(Szulyovszky-lvt.)

Szokolóczky- (Bossányi) cs. Az előbbi családdal való azonossága 
nem állapítható  meg. Péter 1524-ben egyességet k ö tö tt Neporác 
birtok  ügyében Bossányi M ártonnal, Péter azonban nem fizette meg 
a Neporác birtokból járó  váltságdíja t, am iért M árton 1525-ben til
takozást je len te tt be. (1524 : A kadém ia kézira ttára , 1525 : U. o.)

Szokolóczky- (Középszakoli, Dvoreci) cs. M átyás 1498-ban 
tan ú  volt a dvoreci ik tatásnál. 1516-ban m ár dvoreci előnévvel pert 
in d íto tt Malidobri Mihály ellen, aki a  ke tte jü k  b irtoka közti, Dvorec- 
ről Kishelvényre vezető „G yalogw th“ nevű h a tá r t elszántotta . 
(1498 : N yitrai kp t. C. 844., 1516 : G aram szentbenedeki kv t, F. 30. 
N. 31.)

Szomikhraszt-cs. L. Szimikhraszt néven.
Szomor- (K iskörtvélyi, Dvoreci) cs. Mint előneve m u ta tja , m ár 

feltűnése korában b írt Dvorecen. György 1510-ben ellentm ondott,- 
am ikor Dvoreci György és fia Tamás dvoreci birtokrészébe adom ány 
címén be ak arták  vezetni az Egresdy-családot. Dvoreci birtokrészét 
a  család valószínűleg anyai ágon örökölte és m inthogy az messze 
ese tt egyéb b irtokaitó l, igyekezett a ttó l megválni és 1521-ben el is 
cserélte a H alácsy-családdal annak nyitram egyei lajosfalvi b irto k 
részéért. (1510 : N yitrai kp t. L itt. I. N. 3., 1521 : A kadém ia kézirat
tá ra , Lev. Közi. 1937. 237.)

Szőke, Szőkefalvl 1. Szucsinafalvi.
Sztankóci-cs. Ősi trencsénm egyei család. Simon fia János 1345-ben 

békebíró vo lt a Rakolupi- és Bélai-családok birtokperében. Zsigmond 
hagyatékán 1410-ben m egosztoznak a H alupa- és Hanzlikfalvi- 
családok. Ü gylátszik Zsigmond m agtalanul ha lt el, hogy a perben 
és az osztályban családbeliek nem szerepelnek. Másik ágon azonban 
tovább fo ly ta tódo tt a család. M átyás fia Miklós neje Jeszenicei Anna
1410-ben leánynegyedet k apo tt Sebestyénfalva és Jeszenice b irto 
kokon. György 1488-ban Trencsén várm egye szolgabírája volt. A nd
rás 1498-ban tan ú k én t szerepelt a Velcsiczkyek perében, 1503-ban,
1505-ben és 1506-ban királyi ember volt Udics ik tatásánál, m ajd
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1507-ben m int a Szunyogh-család fam iliárisa tűn ik  fel. (1345 : Ra- 
kovszky-lvt., 1410: Dl. 26,094., 1414: DL 10,269., 1488 : N yitrai 
káp ta lan . N. 687., 1498 : Dl. 20,671., 1503 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 399., 1505 : U. o. I. 454., 1506: U. o. I. 506., 1507: U. o. I. 534.)

Sztrecsei-cs. András ellen 1349-ben pert fo ly ta to tt Mikolai And
rás egy Csalkából k iszak íto tt zálogos fö lddarabért. Miklós 1407-ben 
k irá ly i em ber volt az oroszlánkői várnagy által Dulóújfalun elköve
te t t  hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. Péter fia László
nak  úgy látszik leszárm azottjai nem  voltak, m ert alsó- és felső- 
sztrecsei birtokrészét 1439-ben először a Simonyi-, m ajd az Em őkéi- 
családra hagyta, de aztán  1440-ben m indkét b irto k á t e ladta nővé
rének, A nnának és férjének, Gecse Oszvaldnak. A család korán szét
ágazo tt, a Macska-, Csics-, M agyar- és N ém et-családok váltak  ki 
belőle. (1349 : Dl. 4083., 1407 : Múz. T. a. X II. 25., 1439 : Simonyi- 
levéltár. 162., 249. sz„ 1440 : Múz. T. a. VIII. 11.)

Sztrezsenóci-cs. Mihály 1500-ban a prosznai hatalm askodás ki
vizsgálására k ikü ldött királyi ember volt. (Podm aniczky-oklvt. 
I. 359.)

Sztupiczky- (Krivácsi, Kotessói, Kosztelnakotessói) cs. Antal 
lia  Lászlótól a huszita idők zavaros birtokviszonyai között elvették 
Krivács b irtoko t és az egyik trencséni várhoz (neve k itö rö tt) csatol
ták , de a család panaszára Borbála királynő 1437-ben elrendelte a 
b irtok  visszaadását. Pál 1469-ben m int szomszéd jelent meg Hricsó 
v á r ik tatásánál. M átyás 1496-ban királyi em ber vo lt a szvederniki 
hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. A ntal fia Pál fia Máté 
fia László 1505-ben e ltilto tta  Krivács, Roszbehó egész- és Kotessó 
részbirtokok felkérésétől a Kövessy- és K ottessói-családokat. György, 
m ajd  Miklós és Máté 1525-ben, illetve 1526-ban királyi emberek vol
ta k  a jablonovei hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. (1437 : 
E sterházy-hitb . lvt. Bep. 27. F. L. N. 300 et B., 1469 : Podm a- 
niczky-oklvt. I. 86., 1496 : G aram szentbenedeki kv t. F. 19. N. 49., 
1505 : E sterházy-hitb . lvt. Rep. 27. F. L. N. 330 et C., 1508 : Balassa- 
levéltár, gr. Dessewffy-lvt. Possessionaria 36. cs., 1525 : Dl. 24,070., 
1526 : Garam szentbenedeki kv t. F. 2. N. 80.)

Sztupnyei-cs. B álint fia György és M árton fia János 1416-ban 
pereskedtek a sztupnyei soltészság m iatt. A családra későbbi időből 
nincsenek adataink. A Sztupnyei előnevet viselte a Pecsovics-család 
is, mely a későbbi időben sokat szerepel. L. o tt. (Dl. 10,511.)

Szuchy-(D avorányi) cs. Ludányi néven is említik. György özvegye 
Ludányi Anna, ekkor Jablonici Cseh Jánosné 1517-ben elfoglalta 
D avorányi Zsófia trebisóci birtokrészét, am it a m eg tarto tt vizs
gála t is igazolt. L. még a Ludányi-családnál 1494. és 1497. évek
ben. (Garam szentbenedeki kv t. F. 59. N. 16.)

Szucslnafalvf- vagy Szőkefalvl-cs. A család őse az a családnév 
nélkül em líte tt Szőke Péter volt, aki fiaival Istvánnal, Péterrel és 
Jánossal együ tt egy Prilith  nevű kúriá t k ap o tt 1351-ben apósától
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Topla falu felől. Péter és fiai András és Pál, akiket Góriaknak és 
Egresdyeknek is neveznek, b írtak  egy te rü le te t Dulón is, amelyről 
a Dulói-család Roh- és Tar-ága az t á llíto tta , hogy azt tőlük foglalták 
el és 1367— 1368-ban nádori paranccsal többízben be is akarták  
m agukat ik ta tta tn i, de Péter m indannyiszor ellentm ondott azzal az 
indokolással, hogy a vitás földet a trencséni vártó l b írja  és azért (m int 
prédiális) szolgálattal tartozik . Péter fia András 1369-ben igényt 
ta r to tt  G arna b irtok  egy részére is. Hosszabb szünet u tán  1476-ban 
tűn ik  fel ism ét a család, am ikor‘ annak -Jób riévű tag ja  m egkapta 
M átyás király tó l a Szerdahelyi M ihályra k iró tt bírságot. Jób később 
perbe keveredett Récsényi Jánossal, aki a m egítélt esküt Jób ellen 
1480-ban le te tte . (1351 : Múz. T. a. V. 17., Anjoukori-okm t. V. 493., 
1367— 1368 : Szulyovszky-lvt., 1369 : Dl. 5771., 1476 : Garam szent- 
benedeki kv t. F. 79. N. 20., 1480 : Ocskay-lvt.)

Szulyovszky- vagy Szulyói-cs. Neve tó t alakban is gyakran elő
fordul Zwloczky (1473), Swlosky (1496), Swlowzky (1499), Zwloczky 
(1513) változatokban. A családot egyik b irtoka  u tán  nevezték 
H radnainak  is. A család őse Hodászi M áté fia Illés budetini várnagy 
volt, aki 1336-ban adom ányba k ap ta  K ároly k irálytól a m agtalanul 
elhalt trencséni várjobbágyok Szuló nevű b irtokát, amelybe még 
ebben az évben be is vezették ellentmondás nélkül, m ajd  a következő, 
1337. évben a király k iá llíto tta  az ünnepélyes adom ánylevelet is. 
F iá t Is tv án t azonban a szomszédok háborgatták  a b irtokban, azért 
Lajos király 1381-ben m eghagyta Trencsén várm egyének, hogy 
István t védje meg a háborgatók ellen. U tódja birtokában fia, a H rad 
nainak is  nevezett Péter volt, akinek Zsigmond király 1417-ben 
á tír ta  az 1337. évi oklevelet. A család m ásik ágából Illés fia Miklós 
a husziták fogságába esett és hogy onnan m agát kiválthassa, felvett 
Ohriekai Lászlótól 100 forintot, am it kiszabadulása u tán  vissza is 
fizetett. Ennek ellenére Olzickai további követelésekkel háborgatta  
Miklóst, de Zsigmond király 1429-ben védelm ébe Vette Miklóst és 
Olzickait e ltilto tta  a további háborgatástól. A huszita időkben igen 
sokat zak la tták  a családot birtokaikban. István  fia Im re szulyói 
b irtokát a zavaros, időkben elfoglalta Leszkóczy János és am ikor a 
megindult birtokperben többszöri idézésre sem jelent meg, 1431-ben 
harm adszori k ik iáltással idézték meg. B irtokait később visszakapta 
a család. 1438-ban Im re és Zsigmond m ár a M arsovszky-családdal 
pereskedik a jablonovei h a tá r  m iatt. Később azonban ism ét veszély 
fenyegette a b irtokokat. Ugyanis Svidrigál Miklós lengyel jövevény 
Ulászló királytól felkérte és el is foglalta Szulyó és H radna birto
kokat, am i ellen Imre pap, Miklós leánya K atalin  fiai Illés és Vankó, 
továbbá H radnai R im án Péter fia Illés 1441-ben tiltakoztak . Ulászló 
király, am ikor bebizonyították neki a Szulyói-családnak a b irto
kokhoz való teljes jogát, 1443-ban m eghagyta a budetini várnagy
nak, hogy a b irtokokat adassa vissza a családnak. Péter fia Illés 
1453-ban kifizette az anyja Milochói K lára u tán  járó  h itbért és jegy
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ajándékot anyja rokonságának. Imre pap, aki m ár ekkor szkalkai 
ap á t volt, Szulyó és H radna birtokrészeit végrendeletileg a Zaszkal- 
jei-családnak.hftgy^a,. am ely a b irtokokat el is foglalta, Illés azonban
1457-ben tiltakozást jelentestébe úgy a végrendeleti intézkedés, m int 
a  birtokok elfoglalása m iatt. Illés kedves embere lehetett M átyás 
királynak, aki többféle kedvezm ényben részesítette. így  1467-ben 
Szulyó és H radna b irtokait felm entette a kam arahaszna fizetése 
alól, m ajd ,1470:ben megengedte Illésnek a Jrirály, hogy a Rohács 
nevű „castellum , séu íortalicium “-ot, a későbbi szulyói várkasté ly t 
vár m ódjára tornyokkal és árkokkal megerősítse. Illés 1473-ban a 
kaszai v ár ik tatásánál, m int szomszéd jelent meg. Ü jabb szerze
m ényekkel is gyarap íto tta  az ősi b irtokokat. Luki és Kisszvedernik 
b irtokokat M arkovszky György halála u tán  a Nedeczky- és Bita- 
rovszky-családok örökölték, de 1476-ban Illés, aki szintén jogot form ált 
a  b irtokok egy részéhez, kifizette őket a birtokból. A Szulyói-csalá- 
dot leánynegyed illette meg a Budinalehotai, m áskép Szalóky-család 
révén, m int az azt 1495-ben el is ism erte, Vrchtepla, Kostelec egész és 
Facskó birtokokból. László, György, L énárt és Gáspár 1496-ban be 
is akarták  vezettetn i m agukat a fenti birtokokba, de a be
ik ta tásko r a Podm aniczky-család ellentm ondott. A Podmanicz- 
kyaknak a Szalóky Zsigmondtól v e tt B udinalehota és Alsólehota 
birtokokba tö rtén t beiktatásakor viszont a Szulyovszkyak m ond
tak  ellent, de a m egindult perben nem jelentek meg, am iért a nádor el 
is m arasztalta  őket. László 1496-ban és 1499-ben a szvederniki 
hatalm askodás kivizsgálására k ikü ldö tt királyi ember volt. —: 
György, László, L énárt és G áspár a Budinalehotai-családtól 
70 forin tért zálogban b írták  Budinalehota és Alsólehota 
birtokokat, ezeket azonban a Podm aniczky-család 1498-ban 
m egvette 200 forintért a Budinalehotai-családtól. László, György, 
L énárt és Gáfcpár, valam int a Podm aniczky-család a köztük 
folyó pereket békebírák ítéletére bízták, akik 1500-ban úgy ítéltek, 
hogy a Szulyovszkyak Budinalehota és Alsólehota birtokokat 200 
forin tért bizonyos határidőn belül visszaválthatják  a Podmaniczky- 
csstfádtól,1 Ugric, Tepla, Kosztelec és fél Facskó ügyében pedig, 
m inthogy a Szulyóiak semmi bizonyítékot sem tu d tak  felm utatni, 
nem hoztak ítéletet. Az egyesség megteremtése u tán  a Podm aniczky- 
család Ulászló parancsával felszólíttatta a Szulyóiakat, hogy a 
Szalóky Zsigmondtól zálogban b írt két b irtokot, B udinalehotát és 
A lsólehotát a békebírák ítélete értelmében adják á t a Podm aniczky- 
családnak. A békebírák ítéletét azonban a felek nem h a jto tták  végre, 
úgyhogy ism ét perre került a  sor, melynek folyamán Budinalehota 
és Alsólehota birtokok ügyében 1503-ban úgy ítélt a királyi kúria, 
hogy a birtokok, m iután azokat a Szulyovszkyak nem v álto tták  
magukhoz, végső fokon a Podm aniczky-családot illeti. Lénárt 
1513-ban királyi ember volt a klobusici-iktatásnál. Később a család 
tag ja i egymás ellen pereskedtek. Lénárt ugyanis szulyói, hradnai, luki
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<s marcheki birtokrészeit 1521-ben elzálogosította Terstyánszky Gás
párnak , de László fia Ráfael e ltilto tta  L énárto t az ő szulyói és hradnai 
birtokrészeinek elidegenítésétől. 1525-ben a család b írja  Szulyó, 
Hradna és Htabova birtokokat. 1526-ban L énárt szulyói és hradnai 
b irto k a it em lítik . L énárt és Ráfael b írták  1526-ban Szulyó, H radna, 
M arkófalva és Lucska b irto k o k a t és úgylátszik, azokat el akarták  
ad n i a Zápolyai-családnak, m ert N ádasdy Gáspár ebben az évben 
tiltakozo tt a birtokok elidegenítése ellen. —  A család kezén voltak 
te h á t  Szulyó, H radna ősi birtokok m ellett M arkófalva és Lucska 
birtokok, továbbá zálog címén Budinalehota és Alsólehota birtokok. 
<1336: Szuly o vszky-1 v t ., 1337 : U. o. 1381 : U. o. 1417 : U. o. 1429 : 
U. o. 1431 : U. o., 1438 : U. o., 1441 : U. o., 1443: U. o., 1453 : U. o.,
1457 : U. o., 1467 : M ednyánszky-cs. mednei Ívta, 1470 : Szulyovszky- 
levéltár, 1473: D1. 17,418., 1476: Szulyovszky-lvt., 1495: Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 258., 1496: Garam szentbenedeki kv t. F. 19. 
N. 49., Podm aniczky-oklvt. I. 272., 277., 1498 : U. o. I. 328., 1499 : 
Garam szentbenedeki kv t. F . 101. N._ 24., 1500 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 361., 364., 1503 : U. o., 392., 1513 : Dl. 22,371., 1521 : Szulyovszky- 

levéltár; Szádeczki-Kardos S. Ívta., Bp., 1525 : Dl. 24,068., 1526 : 
Garam szentbenedeki kv t. F . 2. N. 80., Teleki-cs. zabláti Ívta.)

Szunyoflh- (Jeszenicei, Budetini) cs. Neve előfordul Swnek, 
Zuneg, Zwniogh, Zunyogk, Zwnyck, Zwnyoczk, Zwnyog, Zwnyogh, 
Zwnyogk, Zwnyugh, Zwnywg és Zwnywgh változatokban. Trencsén 
várm egyének egyik legtovább virágzó, később főrangúságra emelke
d e t t  családja. A legelső ism ert tagok, Miklós és fiai Mihály, János, 
István és László 1394-ben megveszik 50 m árkáért a ny itra i püspökség 
Jeszenica nevű b irtokának bírósági jogát. E ttő l kezdve hosszú időn 
keresztül nem szerepel a család, csak akkor tűn ik  fel ismét, am ikor 
■emelkedése megindul. M átyás 1458-ban királyi em ber volt Beszterce 
v á r  ik ta tásánál, 1462-ben pedig Kasza, illetve 1472-ben Ledec ik ta 
tásánál szomszédként szerepelt. M átyás fiai Gáspár és B ertalan 
1487-ben új adom ányt kap tak  M átyás királytól a m agtalanul elhalt 
Viszolaji Miklós Viszolaj és Szverepec nevű birtokaira, G áspár és 
neje Erzsébet, továbbá gyermekei Péter, Vencel, Borbála pedig 
1495-ben zálogba veszik a Szlopnai-család kezére ju to tt  viszolaji 
birtokrészt is. A család emelkedése Gáspár neje, Pongrácz Erzsébet 
révén indul meg, aki H atnai Ráfael özvegye volt és ennek kiskorú 
fiával György gyei együtt a H atnai-család birtokai, köztük Budetin 
vár is Gáspár gyám i kezelésébe került. Gáspár házassága u tán  á t
te tte  lakhelyét B udetin várba, m elyet később meg is szerzett családja 
részére. így  érthető meg Gáspárnak B udetin  körüli korai szereplése. 
•Gáspár 1496-ban hatalm askodott a H atnai- és Popovszky-családok 
-Szvedernik és V ranye nevű birtokain. Gáspár pert fo ly ta to tt a 
Budetinnal szomszédos Sztrecséni H orváth  M árkkal is a megye elő tt, 
mely 1497-ben királyi parancsra felterjesztette a pert a királyi 
Jtúriába. 1497-ben kielégítette H atn a i Zsigmond leányát M argitot,
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Oszlányi A ndrásnét a neki B udetin várból és K isucaújhelyből já ró  
h itbér és jegyajándék, valam int leánynegyede felől. Gáspár h a ta l
m askodást követe tt el a D ivinai-család ellen is, mely em iatt 1498-ban 
pert indított ellene. A Popovszky-család 1499-ben megismételte 
panaszát G áspár ellen, aki hatalm askodott szvederaiki és vranyei 
kúriáján. A családi nagybirtok a lap já t Gáspár v e te tte  meg. Először 
kisebb b irtokokat szerzett örökjoggal vagy zálog címen. így  1502-ben 
zálogba v e tte  a Leszkóczy-család két leszkóci jobbágytelkét. Kis- 
udicsére is igényt ta r to tta k  és 1503-ban Gáspár a fiaival K ristóffal 
és Lászlóval (Vencellel) be is ak arta  m agát ik ta tta tn i teljes jogon, 
azonban a Podm aniczky- és M arsófalvi-családok ellentm ondottak . 
A Podm aniczky-család azonban nem  elégedett meg az ellentm ondás
sal, hanem  még ebben az évben G áspárt el is t i l to tta  Kisudicse fel
kérésétől, a  k irá ly t pedig az eladományozástól. Gáspár gyám fiával 
H atn a i Györgygyel birtokaira nézve kölcsönös örökösödési szerződést 
k ö tö tt és ezen a címen 1504-ben be is vezették B udetin várkastélyba 
és tartozékainak  birtokába. U gyanebben az évben még egy m ásik 
szerződést is kötöttek , melynek értelmében Gáspár, valam int a 
H atna i- és a H atnai leányági leszárm azott Oszlányi-családok kölcsö
nösen örökösökké fogadták egym ást birtokaikban. A v ár körüli 
b irtokait is m ind erősebben gyarap ítja  Gáspár és 1504-ben meg
v e tte  Rudinai János rudinai birtokrészét is. Gáspár a következő 
évben a H orváth-családdal kerü lt különböző term észetű pereske
désekbe. Először is ellentm ondott, am ikor 1505-ben a H orváth-család 
be ak arta  m agát vezettetn i a Vásonfalvi-családtól v e tt Mojsfalva 
és Felsővadicso birtokokba és a rudinai kúriába, m ajd pedig m int a 
királyi parancsra elrendelt és a garam szentbenedeki konvent közbe
jö ttével 1505-ben m egtarto tt vizsgálat is igazolta, elhurcolta H orváth  
Márk alsóvadicsói jobbágyát Kiszucaújhelyre. Még ebben az évben 
egy m ásik hatalm askodást is elkövetett, am ikor H orváth  M árknak 
Zsolna város területén, a Vág vizén lévő h íd já t szétrom boltatta . 
G áspár és fiai Vencel, K ristóf és Mózes 1506-ban m egvették a R udinai 
Csicskán-család kis- és nagyrudinai részeit és abba be is ik ta tta ttá k  
m agukat. Gáspár Csatarnyás Györgygyel együtt 1505-ben adom ányba 
kap ta  Nagyudicsi János nagyudicsi egész és hlubokei birtokrészét, 
de a beik ta tásnak  János özvegye K lára, továbbá a Podm aniczky- 
és N ádasdy-családok ellentm ondottak, am it a következő évi ik ta tás
nál is megismételtek. Az akkor még kilátástalan  eredm ényű örökö
södési szerződés m ellett még erősebb jogot szereztek a budetini vár
hoz, am ikor Gáspár és neje Erzsébet, továbbá fiai László és János
1507-ben zálogba vették  3000 forintért Budetin v ára t tartozékaival 
együtt. Ugyanebben az évben azonban m ostohafiával H atnai György
gyel, aki közben nagykorúvá serdült, valam i viszálya tám ad t, m ert 
az 1507-ben felszólította G áspárt, hogy az addig gyáini címen őrzött 
Budetin v árá t adja vissza. A Podm aniczky-családdal fo ly ta to tt 
pereskedés sem zárult a családra kedvező eredménnyel, m ert a nádor
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Viszolaj és Szverepec b irtokodat a Podm aniczkyT(családnak ítélte 
oda. Az ítélet végrehajtását és a b e ik ta tást a bírság behajtásával 
együtt Gáspár azonban fegyveres erővel m egakadályozta. G áspárt, 
feleségét és fiait Lászlót, K ristófot és Mózest 1508-ban zálog címén 
bevezették B udetin  v ár és tartozékai b irtokába. A szomszédsággal 
való jó viszony azonban ezek u tán  sem á llo tt helyre, m ert 1508-ban 
a  szomszédok követtek  el Gáspár ellen hatalm askodást, am ikor 
G áspárnak két leszkóci jobbágyát a sztrecséni várnagy elfogta és 
Felsővadicsóra hurcolta. 1509-ben ismét gyarap ítják  a családi b irtok
töm böt. Gáspár és neje Erzsébet, továbbá gyermekei Vencel és Bor
bála  1509-ben zálogba vették  a Prileszky-család oblazói birtokrészét. 
H atn a i György 1510 elő tt m agtalanul ha lt el. B irtokait a király el
adom ányozta és az új adom ányosok 1510-ben egyességet is kö tö ttek  
György birtokaira, köztük B udetinre vonatkozólag is, de ez az ado
m ányosok között nem  szereplő Szunyogh-család jogait, m in t későbbi 
ada to k  bizonyítják, nem érin tette . R udina összes részeit a család 
a m aga kezébe ak arta  összegyűjteni és Gáspár és fiai László és Mózes 
1510-ben m egvették a R udinai Lucsenszky-család rudinai kúriájá t, 
am elyért a rozbehói kúriájuk  negyedét ad ták  cserébe. Hogy bir
tokait még jobban növelje a család, Gáspár a nejének Pongrácz János 
leánya Erzsébetnek Óvár várból és tartozékaiból járó  harm adot is 
meg ak arta  szerezni és 1511-ben felszó lítta tta  Pongrácz unokáit, 
István  fia Pongrácot és Jakab  fia Miklóst az Erzsébetnek járó  rész 
kiadására. Gáspár 1514-ben kiegyezett Zsolna városával olymódon, 
hogy Zsolna nem  fizet vám ot K iszucaújhelyen és K rasznón, a Szu- 
nyogh-család meg tartozik  a Krasznón felépített, a pásztorkodó 
vlach elemeknek szállást adó kosarat, tugurium ot lerombolni. B ir
tokaikban 1515-ben úgylátszik, háborgatták  őket, m ert Ulászló 
király m egparancsolta Zápolyai Jánosnak, hogy G áspárt és fiait 
Lászlót és Mózest védje meg mindenki ellen birtokaikban. Vélt b ir
tokjogaikat is m egerősítették, am ikor 1516-ban Gáspár és fiai, 
továbbá a Szlopnai-, valam int a Pongrácz- és M ajthényi-családok 
1516-ban egyességet kö tö ttek  B udetin és Ugróc várak ügyében. 
1518-ban, ha zálogjogon is, ismét szaporítják b irtokaikat és zálogba- 
veszik az Im reffy-családtól annak hricsói várához tartozó Dluhepolje 
b irtokot. A Podm aniczky-családdal Viszolaj és Szverepec b irtokáért 
fo ly ta to tt perben 1519-ben az országbíró ú jabb íté le te t hozott, mely- 
lyel elrendelte, hogy a pervesztes Gáspár javaiba a Podmaniczky- 
családot egy m árka erejéig be kell vezetni. A perek azonban ezzel 
sem szűntek meg, sőt m ost meg a család tagjai tám ad tak  perrel egy
m ás ellen. 1521-ben B ertalan és rokonai G áspár fiai László és Mózes 
ellen osztálypert ind íto ttak , melynek során 1521-ben m eghagyta 
Lajos király Trencsén várm egyének, hogy az előtte in d íto tt pert 
terjessze fel a kúriába, m ajd később érvénytelenítette  ezt a rendel
kezést és m egparancsolta, hogy a család osztály perét rendes bírói 
ú tra  kell terelni. R udinán b írt eddigi részeikhez a Csicskán-család
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részét-is megszerezték és 1522-bení kielégítették R udinai Csicskán 
Balázs özvegyét B orbálát, a neki férje u tán  annak alsó- és felsőrudinai 
birtokrészeiből járó hitbére és jegyajándéka felől. A családi osztály
per még 1524-ben is folyt, am ikor B ertalan és G áspár em líte tt fiai 
között a Budetin  vár és K iszucaújhely m iatti perben Lajos király 
m eghagyta a garam szentbenedeki konventnek, hogy a b irtokokat 
ossza fel a peres felek között. B ertalan ellen 1524-ben Adamóczy 
Szaniszló panaszt emelt, bizonyos zsindelyek elvitele m ia tt, mire 
a király el is rendelte a vizsgálatot. A családtagok közö tt folyó perben 
h ozo tt íté le t u tán  a király Gáspár fiai részére perú jítást engedélye
ze tt, amelyben B ertalan t Jeszenicéről idézik meg. Az ősi b irtokát, 
Jeszenicét B ertalan b írta  1526-ban is. — A család b irtokai voltak 
te h á t az ősi nevet adó Jeszenice m ellett Budetin  vára, Viszolaj, 
Szvedernik, Lieszkóc, R udina, Rozbeho, Oblazo, Dluhepolje, melye
ket részben a budetini uradalom hoz csatoltak. (1394 : Fejérpataky- 
hagyaték, N yitra i püspöki lvt. Ju ra  extrán. Biccse. F. 1. N. 3.,
1458 : Podm aniczky-oklvt. I. 35., ^462 : N yitrai kp t. N. 139., 528., 
1472: Podm aniczky-oklvt. I. 108., 1487 : gr. Dessewffy-lvt. Posses- 
sionaria. 36. cs., Balassa-lvt., 1495 : Dl. 20,329., 1496 : Garamszent- 
henedeki kv t. F. 19. N. 49., Dl. 20,315., 1497 : Szunyogh-lvt., Ester- 
házy-hitb . lv t. Rep. 28. F. A. N. 7 et NBNB., 1498 : G aram szent
benedeki kv t. F. 102. N. 44., 1499 : U. o., 1502 : Teleki-cs. zabláti 
levéltára, 1503 : Podm aniczky-oklvt. I. 399., 1504 : E sterházy-hitb . 
levéltár. Rep. 28. F. A. N. 87 et B. C. D., Podm aniczky-oklvt. I. 444., 
Szunyogh-lvt., 1505 : Podm aniczky-oklvt. I. 452., Múz. T. a. XI. 12., 
G aram szentbenedeki kvt. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2., 1506 : Esterházv- 
h itbizom ányi lv t. Rep. 28. F. A. N. 87 et E ., Podm aniczky-oklvt. 
I. 505., 1507 : Szunyogh-lvt., gr. Dessewffy-lvt. Possessionaria. 
36. cs., B alassa-lvt., Podm aniczky-oklvt. I. 532., 1508 : Balassa-lvt., 
gr. Dessewffy-lvt. Poss. 36. cs., Múz. T. a., 1509 : Turóci kvt. P rot. 
vet. f. 3., 1510 : Podm aniczky-oklvt. I. 603., Turóci kvt. Prot. vet. 
f. 17., 1511 : Balassa-lvt., 1514 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. 
N. 6., 1515 : U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et H ., 1516 : Turóci kvt. 
P ro t. vet. f. 23., 1518 : U. o. f. 39., 57., 58., 1519 : Balassa-lvt., 1521 : 
gr. Dessewffy-lvt. Poss. 36. cs., 1522 : Turóci kvt. P ro t. vet. f. 56., 
1524 : gr. Dessewffy-lvt. Poss. 36. cs., G aram szentbenedeki kvt. 
F. 132. N. 28., 1525 : Múz. T. a., Balassa-lvt., 1526 : G aram szent
benedeki kv t. F. 2. N. 80.)

Szvatokriszky 1. Pecsenyánszky.
Szvedernilii-cs. Márk 1392-ben el akarta  zálogosítani Klucsov 

nevű b irtokát, de a Dulói-család tiltakozo tt ellene. Márk fia János 
1439-ben szomszédként jelent meg a budetini v ár ik ta tásánál. János 
és fia György 1458-ban új adom ányt k apo tt M átyás-királytól Kis- 
szvedernik és Luki birtokokra. György 1469-ben szomszéd volt Hricsó 
vár ik tatásánál. (1392 : Szulyovszky-lvt. 1439 : Fejér : CD. XI. 170., 
E sterházy-hitb . lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3., 1458 : O. L. E rnst-gyü jt., 
1469 : Podmaniczlcy-oklvt. I. 86.)
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Szvetlovszky-cs. Swetlowi vagy Swetlowsky Stibor 1485-ben 
elvette Szlopnai M enyhértnek egy Cservenikámenre menő szekerét. 
Közelebbi adataink  nincsenek sem a családra, sem annak b irtokára . 
(Dl. 19,057.)

Tabajdi-cs. L. Ü//a/us;-családnál 1343-ben.
Talafusz- (Osztrovi és H uchvaldi) cs. A cseh-huszita háborúk 

egyik sokat em líte tt vezére. János Tepla birtokot b írta , m elyet a  
Szlopnai-család zálogba v e tt tőle 1465-ben 500 forin tért. (Múz. T. a.)

Tar- (Dulói)-cs. L. a űufóí-családnál.
Taraskó- (Zokow ..-i). cs. Közelebbről ismeretlen család. János

1508-ban egy hold földet v e tt zálogba János bírótól Domanison. 
(T úród  kvt. P ro t. vet. f. 1.)

Tárczay- (Tótselymesi) cs. Előkelő sárosmegyei nagybirtokos 
család. Trencsén várm egyébe a Podm aniczkyakkal való rokoni össze
köttetései révén került. János özvegye Zádorlaki Sára zálogba v e tte  
vejétől Podm aniczky M ihálytól Bán várkasté ly t és tartozékait, de 
János fia Ferenc tiltakozo tt ellene 1519-ben. Ennek ellenére Sára a 
következő évben ism ét elzálogosítási szerződést k ö tö tt Podm aniczky 
Mihálylyal. Hogy azonban az elzálogosítás a család tu d ta  és hozzá
járulása nélkül tö rtén t, bizonyítja, hogy am ikor 1524-ben S árá t 
zálog címen be akarták  vezetni a várkastélyba, annak Podm aniczky 
István ny itra i püspök és rokonsága ellentm ondott. Az ellentm ondás 
m ia tt Sára a Podm aniczky-családbeliek ellen p ert in d íto tt, de a 
király Podm aniczky Ferenc javára  íté lt 1525-ben, m ert m in t a p er 
folyam án m egállapíto tták , M ihálynak nem volt joga a várkasté ly t 
zálogba adni. L. még a Bánffy-családnál 1522-ben. (1519 : Akadém ia. 
Vigyázó— Podm aniczky-lvt. IV. 2. 416. F. 3. sz., 1520 : U. o., 1525 : 
G aram szentbenedeki kv t. Capsa F. F. 4. N. 4., 1525 : A kadém ia. 
Podm aniczky—Vigyázó-lvt. IV. 2. 416. F. 3. sz.)

Tehen- (Csernai) cs. Cserna egy részére igényt ta r to t t  és amikor 
a m agtalanul elhalt Csernyánszky Tam ás csernai b irtokába 1508-ban 
be akarták  vezetni adom ány címén a Zápolyai-családot, annak Thehen 
D em eter a Podm aniczky-családdal együtt ellentm ondott. (Podm a
niczky-oklvt. I. 539.)

Telekessy-cs. Imre 1525-ben m egkapta Gothóy Miklós özvegyétől 
G arai Bánffy K atalin tó l Prusz b irtokot. (Garam szentbenedeki kv t. 
F. 1. N. 42.)

Teplai-cs. Thanak fia Pál 1351-ben a Podm aniczky-családdal 
együtt új adom ányt k apo tt Lajos királytól a lucskai erdőre, melyen 
később Facskó birtok és környéke alakult ki. A birtokba még ebben 
az évben ellentm ondás nélkül be is vezették őket. Valószínűleg azonos 
a később Lucskainak nevezett családdal. L. még o tt. (Podm aniczky- 
oklevéltár. I. 3— 7.)

Tepllczky- (Hrabovei) cs. Theplyczky György 1525-ben tan ú  
volt a jablonovei hatalm askodás ügyében ta r to t t  vizsgálatnál. Elő- 
neve hrabovei birtokosságára utal. (Dl. 24,068., 27,070.)
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Terlefay- (Nascici) cs. Ambrus ellen 1500-ban panaszt emelt 
Yiszocsányl Berthó A lbert, hogy őt megverte. A m egindult perben 
viszocsányi birtokáról idézték meg. Ezek szerint b irtokai voltak az 
előnevet adott Nascicon és Viszocsányon. (Garamszentbenedeki kvt. 
F. 20. N. 23.)

Terstyánszky-cs L. Nádasdy néven.
Tési-cs. Thesi István 1508-ban zálogba vette Maloveczky György

tő l Bulk egész b irtokot és a György aty jának  és Pobera Miklósnak 
Bulki Miklós által elzálogosított telket. (N yitrai kpt. Prot. extraser. 
I. f. 47.)

Tesky-cs. Thesky János gyermekei M árta, László, Borbála, ezen 
László gyermekei M árton, M árta és Anna a más családokkal közösen 
b irt drietom ai kúriahelyüket, a Kwzmowzke kúria és az országút 
között 1511-ben eladják K ohányi Lászlónak. (Múz. T. a. XI. 26.)

Teszéry-cs. A D em jéndy-családdal közös eredetű hontm egyei 
család. Miklós k irá ly i ember volt 1503-ban Budinafalva, 1504-ben 
pedig Szucsinafalva és Sebestyénfalva ik tatásánál. 1519-ben eltil
to tta  a Podm aniczky-családot a Demjéndi Halászy-család jogán 
örökség címen őt illető Pravotic birtok használatától. (1503 : Pod- 
m aniczky-oklvt. I. 397., 1504 : U. o. 412., Teleki-cs. zabláti Ívta, 
1519: Múz. T. a. X II. 10.)

Tetell-cs. L. az Ü//a/usí-családnál 1334-ben.
Tettauer-cs. A család a huszita idők a la tt telepedett meg a v ár

megyében és m egszerezte Hricsó v árá t is. Vilmos 1481-ben m ár b írta  
a vára t, am ikor egyességet k ö tö tt a Podm aniczky-családdal Rim anóc 
pusztabirtok, továbbá a Hricsó és Beszterce váruradalm ak vám jai 
ügyében. Frigyes M átyás királytól 7000 forintért zálogba vette  az 
jjgróci uradalm at, de 1483-ban továbbad ta  ugyanannyiért a Dobozi 
D ánffy-családnák. A Podm aniczky-családdal k ö tö tt béke az 1481. 
évi egyesség u tán  sem állo tt helyre, azért Vilmos és a Podm aniczky- 
család 1484-ben újabb egyességet kö tö ttek  a kölcsönösen elkövetett 
hatalm askodások ügyében. A M átyás király által a huszita időkben 
elzálogosított és a nyitrai püspökség tu lajdonát képező Biccse vár
kastély és mezőváros a csehektől T ettauer kezére került, Antal 
ny itra i püspök azonban vissza akarta  váltani és 1492-ben f elszólít- 
ta t ta  Vilmost birtokainak visszaadására. Thethaw r Vilmos elő tt a 
Podm aniczky-család is b írta  Hricsó v árá t és Biccse várkastély t, 
am elyeket szeretett volna ú jra megszerezni, azért Podm aniczky 
László 1493-ban e ltilto tta  Vilmost ezeknek használatától. Vilmos 
Orlóc fa lu t is b írta , de később ennek zálogjoga m ia tt perbe keveredett 
a Leszkóczy-családdal. A pert Trencsén vármegye 1493-ban hozott 
ítélete zárta  le, mely kim ondta, hogy a birtok zálogjoga Leszkóczy 
Miklóst illeti meg. A pereskedés ezzel nem ért véget, hanem a királyi 
kúrián  fo ly tatódott, ahova a vármegye 1494-ben királyi parancsra 
felterjesztette a pert. 1497-ben újabb kísérletet te t t  a Podm aniczky-

Fcketc Nagy A n ta l: Trencsén vármegye történelmi földrajza. 25
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család Hricsó vár megszerzésére. F elszó líttatták  nádori paranccsal 
Thathaw or Vilmos fiait Jánost, Györgyöt és Lászlót, hogy a Podm a- 
níczky Balázsnak adom ányozott Hricsó v ára t és Biccse várkastély t 
ad ják  vissza Balázs fiának Vencelnek. Thethaw r Vilmos felesége 
H ági Ferenc trencséni főispán özvegye volt, aki —  m int azt 1497. 
évi adatok m ondják — m ikor a Zápolyaiak k iválto tták  tőle a zálogos 
Trencsén királyi vára t, a felszerelést és zálogösszeget 1477 körül új 
férjéhez v itte , aki ezt a pénzt birtokszerzésekre használta fel. — 
Á család kezén volt teh á t Ugróc vára, m ajd Hricsó vár és Biccse 
várkastély. (1481 : Dl. 18,757., 1483 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 6., 
1 Í8 4 : Podm aniczky-oklvt. I. 177., 1492 : Garam szentbenedeki kvt. 
F, 66. N. 25., 1493 : Podm aniczky-oklvt. I. 245., Múz. T. a. X. 5., 
1494: Múz. T. a. IV. 7., 1497 : Podm aniczky-oklvt. I. 303., Garam 
szentbenedeki kv t. F. 16. N. 20.)

fhurzó- (Betlenfalvi) cs. Teofil felesége M agyar Balázs leánya 
Borbála volt, teh á t ezen a réven részese volt Magyar Balázs b irtokai
nak is. 1472-ben m ár Trencsén vármegyében lako tt és ekkor apósa 
nevében ellentm ondott, am ikor a Podm aniczky-családot be akarták  
vezetni Lédec és M ojtiny birtokokba. 1484-ben L ietava és Sztrecsén 
várak várnagya volt. (1472 : Podm aniczky-oklvt. I. 106., 1484 : U. o. 
I. 179.)

Tluksa- (Dvoreci) cs. Közelebbről ismeretlen család. György 
1498-ban tanú  volt a megye előtt folyó egyik perben. (Dl. 20,671.)

Tompa- (M ajtényi) cs. A M ajthényi-családdal való rokonsága, 
vagy abból tö rtén t kiágazása adataink  alapján nem  állapítható  meg. 
A m int okleveleink m uta tják , a M otesiczky-családdal állo tt közelebbi 
rokonságban, de vérségi összeköttetése azzal sem állapítható meg 
pontosan. A család első ism ert őse az a Tam ás fia Vencel volt, aki 
1489-ben M ajtény, Petrilehota és Zavodje nevű birtokrészeit a 
Rozson-családnak zálogba adta. Tom pa Tam ás leánya Anna, Zab- 
lá ti Bruhacskó Miklósné volt. Mikor férje m agtalanul halt el, zabláti 
kú riá já t a Zabláthy-család k ap ta  adom ányba, de az ik ta táskor 
1489-ben A nna ellentm ondott. Vencel 1497-ben egyességet k ö tö tt 
M otesiczky M átyással M ajtény, Petrilehota és Petyovka birtokok 
ügyében. Az egyesség azonban nem sokáig ta r to tt , m ert Motesiczky 
M átyás 1498-ban két ízben is e ltilto tta  Tom pa Tamás fia Lászlót 
(Vencelt) M ajtény, Zavogye, Petyovka és Petrovalehota birtokok 
elidegenítésétől, a Rozson-családot pedig a zálogbavételtől. A ti l ta 
kozások ellenére is Vencel Bobot felé eső zavodjei kúriá já t 1512-ben 
eladta a Rozson-családnak. Tamás leányait M ártát, A nnát és Mar- 
gitot az anyjuk M árta u tán  Petrilehota, Petyovka és M ajtény b ir
tokokból járó h itbér és jegyajándék felől lS ^ - b a n  kielégítette 
M ajthényi György. (1489: M otesiczky-lvt., N yitrai kp t. A. N. 3., 
1497 : M otesiczky-lvt., 1498 : U. o., 1512 : U. o., 1523 : U. o.)

Torcl-cs. István  1381-ben Szulyó-környéki birtokos volt. 
( Szulyovszky-lvt.)
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Torda- (Dubnici) cs. Mihály 1414-ben az oroszlánkői várnagy 
fam iliárisa volt. Előneve dubnici birtokosságára m uta t. (Dl. 10,212.)

Tordameczy-cs. A Simonyi-családdal való rokonsága révén szer
ze tt Jogot Dobra és Szuhapatak birtokokhoz, amelyekből Miklós fia 
Ferenc és ennek fia Miklós 1477-ben h itbért és jegyajándékot ad tak  
Kereskényi Zsófiának. Később a várm egye területén még máshol is 
szereztek birtokokat. Ferenc fiai Vencel, György és Miklós, m int 
Velcsiczky Erzsébet gyermekei, birtokot szereztek Velcsicen is és m int 
ilyenek, 1484-ben a Szlopnai-családot ny u g ta tták  bizonyos egyesség 
végrehajtása felől. Ferenc 1494-ben ellentm ondott, am ikor Simonyi 
D im ffy György leányát Ilonát be akarták  vezetni D obra és Szuha
p a ta k  birtokrészekbe. Itten i részüket sikerült is m egm enteni és 
1495-ben Ferencet m int dobrai és szuhapataki b irtokost említik. 
A  Szlopnai-családdal való viszály azonban kiú jult és Ferenc felesége, 
Velcsiczky M árton leánya, még 1498-ban is pereskedett a Szlopnai- 
családdal. A sok rokon között megoszló Dobra és Szuhapatak ügyében 
Ferenc, valam int Szentm ihályúri Medencés Zsigmond és Tőrei Bene- 
dekné, Anglis egyességet kötö ttek , de m int Ferenc 1499-ben te t t  
tiltakozásában  előadta, az egyességnek az u tóbbiak nem akartak  
■eleget tenni. Ferenc fia Miklós az anyai nagyszüleitől Velcsiczky Már
tontól és nejétől Borbálától örökölt egy zam árdi b irtokrészt is, melyet 
azonban a Szlopnai-család 1500-ban hatalm asul elfoglalt. Ferenc az 
any ja  révén jogot ta r to t t  több birtokra is és 1500-ban tiltakozo tt az 
■ellen, hogy Szlopnai M enyhért özvegye K atalin  a neki anyai nagy
szülei révén Zamárd, Szlopna, Packovec, Üjfalu, Dúló, Kisfalu, 
Szvitana, Dvorec, Klobusic, Illevka, Drietom a és Zablát b irto 
kokból járó  dotalicium ot nem ad ta  ki. Miklóst, Lászlót és Györ
gyöt 1519-ben felszólíttatta  a Simonyi-család, hogy m int első helyen 
érdekeltek, Dobra félbirtokot vegyék meg. (1477 : Múz. T. a. VIII.
18., 1484 : N yitrai kpt. Prot. vet. I. f. 12., 1494 : U. o. 906., 1495 : 
G aram szentbenedeki kvt. F. 60. N. 26., 1498 : Dl. 20,671., 1499 : 
Siinonyi-lvt. 240. sz., 1500 : U. o. 247. sz., 1519 : G aram szentbene
deki kv t. F. 54. N. 24., F. 15. N. 16.)

Tóth l. Zamaróczy-családnál 1341 és 1356-ban.
Tőkésújfalussy-cs. A Divék-nemzetség Bossányi-ágából ered és 

így kezdetben a Bossányi-nevet viseli. A trencséni birtokokkal kap
csolatban önálló néven először 1383-ban tűn ik  fel, am ikor András 
fia László zálogba veszi a Bossányi-család pusztaneporáci részét is. 
László Sztrecs ■ birtokot is b írta , de ennek tulajdonjoga m ia tt v ita  
tám ad t és Turóczy Benedek 1391-ben e ltilto tta  Lászlót Sztrecse 
birtok használatától. E ttő l kezdve Trencsén megyében több m int 
egy századon keresztül nem szerepelt a család birtoküggyel kapcsolat
ban és csak 1497-ben tűn ik  fel ism ét, amikor András fia Péter Nagy- 
neporác birtokon, K isneporác és Lucska prédiumokon b írt, melyekkel 
jó tá llást vá lla lt a Ju sthoknak  egyéb zálogba ado tt birtokaiért. 
Az ősi birtokok m ia tt 1503-ban per tö rt ki a család tag ja i között és
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Péter fia M átyás, testvérei János, Miklós és György nevében osztályos; 
rokonaikat Jánost és Oszvald fia M átyást e ltilto tta  Felsőneporác,. 
Alsóneporác birtokok elzálogosításától. János neje K atalin  Nagy- 
neporác b irtoko t halála esetére 1511-ben leányainak Margitnak,. 
Szom orjókuthy Oszvald deáknénak és A nnának, Nagyhuli Péternének 
hagyta. A nemzetség ősi birtokának a Tőkésújfalussy-család kezén 
lévő része is lassan idegen kezekbe vándorolt. Oszvald fia M átyás 
1516-ban Nagyneporác b irtokot, Kisneporác és Lucska prédium ok 
harm adát eladta a Rozson-családnak, m ajd 1519-ben a nagybáty játó l 
András fia Jánostó l örökölt Nagyneporác b irtok, Kisneporác és 
Lucska prédium ok harm adának felét is eladta a Rozsonoknak. A csa
lád többi tag jai is lassanként eladták b irtokait, m elyeket a Rozson- 
család g y ű jtö tt össze egy kézben. Miklós Neporácon 3 jobbágytelket,. 
K isneporác és Lucska prédium ok felét 1521-ben szintén elzálogosí
to tta  a Rozson-családnak. (1383 : Akadém ia kézira ttára . Bossányi- 
lv t., 1391 : Múz. T. a., 1497 : Szulyovszky-lvt., 1503 : U. o., 1511 : 
Garam szentbenedeki kv t. F. 40. N. 50—53., 1516 : Múz. T. a. V III. 12.,. 
1519: U. o. X. 1., 1521 : Garamszentbenedeki kvt. F. 25. N. 49.,. 
F. 42. N. 18.)

Törei-cs. György gyermekei Anglis, Györgyffy György és ennek 
leánya Ilona, m int a Simonyi-család leányági leszárm azottai jogot 
ta r to tta k  a Simonyiak Dobra és Szuhapatak nevű birtokaira és
1495-ben nádori paranccsal felszólították a Simonyi-, Varsányi- és- 
Tordam eczy-családokat a b irtokra vonatkozó oklevelek kiadására. 
Később Benedek felesége Anglis kiegyezett a birtokok ügyében a 
felsorolt családokkal, de az egyességnek, m in t azok 1499-ben t e t t  
tiltakozásukban előadták, Anglis nem te t t  eleget. (1495 : G aram szent
benedeki kvt. F. 60. N. 26., 1499 : Simonyi-lvt. N. 240. sz.)

Trebini-cs. K ilián, Biróci Szladamus Gergely és János állítása 
szerint elfoglalta az ő biróci birtokrészüket. Ü gylátszik, erős jog k ö tö tte  
a birtokhoz, m ert am ikor a Szladamus-család új adom ányt szerzett 
a vitás birtokrészre, a beiktatásnál 1467-ben Trebini Mihály és K ilián 
ellentm ondottak. (N yitrai kp t. N. 764.)

Trencséni polgárok. Zayaczko, H w lm .n  Sutha Mihály trencséni 
polgárok b írták  1500-ban zálogba Melcsics, Ivanóc és Csütörtök 
bolondóci tartozékokat. (Garam szentbenedeki kv t. F. 128. N. 22.)

Trenesénvári Szűz Mária-egyház Szentháromság-kápolnája. 
1476-ban ajándékba m egkapta Hági Ferenc trencséni főispán özve
gyétől a liborcsai birtokrészt. (Dl. 25,243.)

Trenka-cs. János zálogban b írta  Sztrecsnó v á rá t 1482-ig, am ikor 
az t M átyás király Korvin Jánosnak adom ányozta. (Dl. 37,658.)

Tresztenal-cs. L. Nádasdy néven.
Tridvori-cs. L. Háromudvari néven.
Trinka- (Bossányi) cs. A Bossányi család egyik ága. Családnév 

nélkül m ár 1495-ben feltűnik a család, amikor Benedek fia Miklós 
és neje Fruzsina visszaváltják a Rozson-családtól Neporác egész
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b irtoko t és Neporácka prédium  felét. 1497-ben testvérével Jánossal 
együtt kielégíti Neporác, Kisneporác és K unlehota birtokokból 
Bossányi Balázs özvegyét. T rynka családnéven csak 1505-ben tűn ik  
te l, am ikor Miklós a Rozson-családnál zálogban lévő Neporác b irtok
beli és Neporác prédium beli részeit zálogba ad ja  200 forin tért a 
Turóczy-családnak. (1495 : '0 .  L. Bossányi-lvt. N. 32. 45., 1497: 
U. o. N. 9., 1505 : Dl. 21,485.)

Trombitás-cs. 1523-ban „filii Throm bythas“ b írják  Kisaponyi 
•Csuklász Pál csuklászi birtokrészét. (Garam szentbenedeki kvt. F. 51. 
N. 29.)

Tuhinyei-cs. Törzsökös trencsénmegyei család. Gergely 1409-ben 
békebíró volt a Velcsiczkyek perében. A családnak ugyancsak Gergely 
nevű tag ja  1475-ben szomszéd volt H oholna ik ta tásánál. György 
1484-ben ügyvédeket vallo tt. Gergely 1484-ben e ltilto tta  Szlopnai 
M enyhértet a b irtokában lévő és tu la jdonát képező tuhinyei 8 job
bágytelek felkérésétől, a k irá ly t pedig az eladományozástól. B irtokát 
1512-ben szétoszto tta gyermekei között. Leányának Zsuzsánnának, 
Szádecsnei Péternének, A nasztáziának, Szádecsnei M átyásnénak, 
meg nem nevezett leányának és annak fiának, Mirosevi Vince fia 
Sándornak, másik meg nem nevezett leányának és annak fiának, 
István  zarjeci soltész fiának Vencelnek egyenként 2— 2 tuhinyei 
jobbágytelket adott. Később azonban úgylátszik ezeket az adom á
nyokat visszavonta, m ert Gergely deák és felesége 1515-ben tuhinyei 
k ú riá jukat a hozzátartozó 8 jobbágy telekkel átengedték Szlopnai 
Miklósnak, aki ennek fejében vállalta, hogy holtig tisztességesen 
e lta r tja  őket. (1409 : R udnay-lv t., 1475 : Múz. T. a. XI. 20., 1484 : 
N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 10., Dl. 18,920., 1512 : Turóci-kvt. 
P rot. vet. f. 20., 1515 : Dl. 22,684.)

Turesányi-cs. Benedek 1429-ben királyi ember volt a neporáci 
hatalm askodás ügyében ta r to tt  vizsgálatnál. (O. L. Bossányi-lvt. 
N. 62.)

Turóel-cs. Dudek fia Jekcs igényt ta r to t t  Garna birtokra és arra 
a Garnai-család állítása szerint 1369-ben álnokul adom ánylevelet 
is szerzett. A családnak Benedek nevű tag ja  1391-ben eltilto tta  
Sztrecse nevű birtokának használatátó l Űjfalussy Lászlót. Közelebbi 
adatok  h ányában nem lehet m egállapítani, hogy a családhoz ta r 
tozik-e az Miklós nevű újhelyi soltész, aki nejével E rzsébettel és 
gyermekeivel Jánossal és K atalinnal együtt Csicsmán birtokot b irta  
és 1411-ben elzálogosította a Rakovszky-családnak. (1369 : Dl. 5771:, 
1391 : Múz. T. a., 1411. Teleki-cs. zabláti Ívta.)

Turóczy- (Szentm ihályúri, Piri)cs. János fia M iklósl505-ben 200 
forintért zálogba vette  Bossányi T rinka Miklós Neporác birtok- és 
prédium beli részeit. Később még több birtokot is szerzett a várm egyé
ben. Már m int személynöki ítélőm ester a Velcsiczky-családdal került 
közelebbi kapcsolatba és segítette őket a Velcsici Vidriloj János és 
leányai birtokrészére vonatkozó új adom ány megszerzésében, am iért
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1520-ban m egkapta a családtól a felsőlelóci b irtokrészt. Majd pedig 
1525-ben m egvette a Velcsiczky-családtól Vidriloj velcsici b irtok
részét. (1505 : Dl. 21,485., 1520 : Garam szentbenedeki kv t. Prot. 
B. f. 183., 1525: U. o. F. 5. N. 3.) L. még a Zabláthy-családnÁl 1525-ben.

Udiczky- vagy Udicsai-cs. Neve a középkor folyam án előfordul 
m ár kialakult tó t  W dyczky (1470) és Vdyczky (1471) alakban is. 
Ősi trencséni család. Mikulay 1405-ben tanú  volt Dulici György 
végrendeleténél. 1410-ben Miklóst m int udicsi b irtokost emlegetik. 
A család igen gyakran szerepelt a megyében királyi em berként. Így 
Miklós 1440-ben a lucskai, M átyás 1458-ban a besztercei, 1466-ban 
a prosznai, Miklós 1470-ben a brezolupi, M átyás 1471-ben szintén a  
brezolupi ik ta tásnál. Boldizsár 1466-ban szomszéd volt a prosznai 
ik tatásnál. M áté 1479-ben Trencsén várm egye szolgabírája volt. 
János 1481-ben a drienovei ik tatásnál szerepelt királyi em berként. 
János 1493-ban kötelezte m agát, hogy m agtalan  halála esetén 
Udics nevű b irto k á t Podm aniczky Jánosnak  átengedi. A család 
Sebestyénfalván is b írt, de M áté fia János, a nővére Borbála leánya, 
K ata lin  és N ádasdy Gáspár gyermekeinek K atalinnak, B orbálának 
és Zsófiának 1502-ben a b irtok felét á ta d ta  h itbér és jegyajándék, 
továbbá  leánynegyed fejében, evictiot vállalva osztályos atyafiával, 
A pai D arvas Péterrel szemben. A bevallás értelm ében 1503-ban be 
is vezették N ádasdy G áspárt és nejét a birtokba. Szucsinafalván, 
m ásnéven Szőkefalván is birtokosok voltak, am elybe János és neje 
K lára 1504-ben teljes jogon ellentmondás nélkül bevezettették  m agu
kat. János tényleg fiúutód nélkül h a lt el. B irtokait, Nagyudicsét és 
Hluboke részbirtokot azonban a király 1505-ben Csatarnyás György
nek és a Szunyogh-családnak adom ányozta el. Az ik ta tásko r János 
özvegye K lára  és leánya, Nádasdyné, továbbá az örökösödésre joggal 
bíró Podm aniczkyak ellentm ondottak úgy 1505-ben, m in t a követ
kező évben, 1506-ban. (1405 : Podm aniczky-oklvt. I. 9., 1410 : Dl.
9677., 1440 : Podm aniczky-oklvt. I. 27., 1458 : U. o. I. 36., 1466 : 
U. o. 61., 1470: U. o. I. 92., 1471 : U. o. I. 98., 1 479 : U. o. I. 133. 
1493 : Dl. 20,090., 1502 : Teleki-cs. zabláti Ívta, 1503 : U. o., 1504 : 
U. o., 1505 : Podm aniczky-oklvt. I. 452., 1506 : U. o. I. 505.)

Udreczky-cs. M átyás 1469-ben királyi em ber volt Hricsó v ár 
ik tatásánál. Valószínűleg azonos az e korban szereplő Udiczky 
M átyással. (Podm aniczky-oklvt. I. 83.)

Ugróci-cs. Is tv án  fia Lőrinc neje M ártának a férje u tán  Missen 
b irtokból 1398-ban h itb ért és jegyajándékot ad a Bossányi-család. 
(Akadém ia kézirattára . Bossányi-lvt. N. 352.)

Ugróci-cs. L. Sándor (Szlavnicai) néven.
Ugróéi Szent Lélek-egyház Szűz Mária-oltára. Nascicon volt bir

tokos, am elyet Dobozi Dánffy A ndrás özvegye ad o tt neki 1525-ben. 
(Garam szentbenedeki kv t. F. 6. N. 74., F. 53. N. 17— 18.)

Uher (Ádámfalvi) cs. János (H ungarus) 1409-ben békebíró volt 
a Velcsiczkyek birtokperében. Vher János Á dám falván volt birtokos
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és itten i birtokrészeit 1494-ben el akarta  zálogosítani, de eltiltottja 
Ádámfalvi Simon. (1409 ; R udnay-lvt., 1494: A kadém ia kézirattára-.)

Üjfalusi-cs. A család eredeti neve Peegh-i vagy Pechy-i volt, 
de am ikor Pég nevű, ta lán  fejérmegyei b irtokukat 1326-ban elcserél» 
ték  K ároly királlyal a trencsénmegyei Újfalu és Drietom a birtokokért, 
mely mag nélkül elhalt embereké volt, az egyik b irtok  u tán  nem
sokára felvették az Üjfalusi nevet. Az első újfalusi b rtokosok Antal 
fiai János és Pál voltak, akik Drietom a birtokot m ár tulajdonképpen 
1321-ben m egkapták adom ányba Károly királytól. A családnak 
volt egy másik ága is, m elyet Lőrinc fia Balázs képviselt, akinek az 
előbbiekkel való rokonsága nem m uta tha tó  ki. A későbbi perek ellene 
is m ondanak a vérrokonságnak és valószínű, hogy Lőrinc ága még 
régebbi birtokos volt, m in t a Pégi-család. A család eredetére rám u ta t 
egy 1334. évi adat is, mely szerint Teteli Pos fia István  leánya K lára, 
Pégi Jánosné, m ajd a fejérmegyei Tabajdi Andrásné hitbére és jegy
ajándéka felől a második férj n y u g ta tta  Pál fiait Jánost és Miklóst, 
továbbá Lőrinc fia Balázst. A két Üj falusi-család János neje 
K lára dotalieium a ügyében 1337-ben újabb egye séget k ö tö tt, am ikor 
Lőrinc fia Balázs, a fia János nevében is átengedte Ú jfalu és Drietom a 
még nála lévő részeit Pál em lített fiainak. Lőrinc fia Balázs azonban 
ezeket a részeket v isszaváltotta, m ert 1351-ben Pál fia Miklóssal 
ú jabb egyességet k ö tö tt, melynek értelm ében Újfalu és Drietom a 
birtokokat k e tté  osztották. A birtokok m ia tt később ismét viszály 
tö rt ki, melynek László nádor ítéletlevele v e te tt véget, melynek 
értelmében 1371-ben Lőrinc fia Balázst bevezették Ú jfalu birtokba. 
1372-ben újabb osztályt csináltak és felosztották m aguk között a 
b irtokokat. E  szerint P ál fia Miklósnak és Lőrinc fia Balázsnak 
egyaránt 5—5 telek ju to tt  úgy Drietom án, m int Ú jfalun és a drietom ai 
m alm ot is ke ttéoszto tták . Pál harm adik fia István  újabb b irtokot 
szerzett 1372-ben, am ikor a Zábláthy-családtól anyja leánynegyedébe 
m egkapta  Zablát b irtok negyedét, mely u tán  később Zabláthynak 
is nevezték. A birtokgyarapodással szemben a család b irtokának 
egy része a leányág kezére került, m ert Miklós fia Benedek birtok
részeit nővére, D orottya fiának, Borcsiczky András fia Jánosnak 
ad ta  1376-ban, m ajd D oro ttyá t 1377-ben is fiúörökösévé fogadta, 
ígéretét Benedek 1383-ban be is v á lto tta  és újfalui és drietom ai 
birtokrészeit unokaöccsének Borcsiczky Jánosnak á t is ad ta . A leány
ági leszárm azottakkal k ö tö tt egyességek m ia tt per tám ad a család 
tagjai között, amely azonban egyességgel végződött, melynek értelm é
ben István fia Lököst Újfalu és Drietom a birtokokon Miklós fia 
Benedek elismerte osztályosának. Az egyesség azonban nem  sokáig 
ta r to tt , m ert 1391-ben István fia Lökös e ltilto tta  Miklós fia Bene
deket Újfalu és Drietom a birtokrészének elidegenítésétől, az ekkor 
m ár Ü jfalusinak nevezett Borcsiczky András fia Ján o st pedig a 
birtokok használatától. Ugyanebben az évben Lökös és Benedek 
tiltakozólag léptek fel a másik Üj falusi-családból származó Balázs



392 F E L V ID É K

fia Gergely ellen, ak it jövevénynek á llíto ttak , továbbá Borcsiczkyné 
ellen is a b irtokok használata m iatt. U gyanekkor Gergely is e ltilto tta  
Borcsiczky A ndrást Lökös és Benedek újfalui részeinek használatátó l, 
am it a következő évben, 1392-ben is megismételt. Üjfalusi Lökös 
azonban m inden tiltakozása ellenére sem tu d ta  m egmenteni a  Bor- 
csiczky-családnak odaadom ányozott részt, m ert am ikor perre kerü lt 
a  sor, a nádor 1396-ban m egítélte a Borcsiczky A ndrásnak já ró  részt. 
Lökös fia Pál neje Ozory A nna 1405-ben az első férje Kocsóci János 
u tán  h itb ért és jegyajándékot kapo tt Kocsóc, Béla és Rakolup b irto 
kokból. Lökös 1407-ben fiaival Pállal és Zsigmonddal együtt résztvett 
D ulóújfalu felprédálásában. A két Üjfalusi-család között a birtokok 
m ia tt később újabb per tö r t ki. István  fiai Lökös, György és Pál 
adom ánylevelük alapján  kétségbevonták a m ásik családot képviselő 
Balázs leszárm azottainak a birtokjogát. A nádor a b irtokra  vonatkozó 
összes okle.velek felm utatása u tán  1411-ben úgy íté lt, hogy a b irtok  
fele Balázs leányának, Zamaróczy Miklósnénak fiá t Jánost és Balázs 
m ásik leányának Salgói Tam ásnénak fiá t Györgyöt illetik meg. 
Az ítélet u tán  is tovább ta r to t t  a viszály és Salgói Tam ás fiai 1421-ben 
panasszal fordultak  a nádorhoz, hogy István fia Lökös fiai Pál, Zsig
m ond, valam int István m ásik fia György háborgatják  őket a nekik 
íté lt újfalui, drietom ai és zabláti birtokrészeikben. A m egindult per
ben a nádor javuk ra  íté lt és a nekik járó leánynegyedet 1422-ben 
meg is kap ták  a felsorolt birtokokon. A perek sorozata ezzel azon
b an  még nem záru lt le, m ert Hodászi János, Ü jfalusi Prokop, Simon 
és Jakab , továbbá Zamaróczy János és Á brahám  1423-ban panasszal 
fordultak a királyhoz, hogy Üjfalusi Lökös fiai Zsigmond, Pál és 
Miklós, valam int Lökös testvérének, Györgynek a fiai József és János 
egy darab újfalu i erdejüket elfoglalták. Zsigmond király Trencsén 
várm egyének meg is hagyta  a panasz jogosságának a kivizsgálását. 
A következő évben 1424-ben Zamaróczy Á brahám  és János, Üjfalusi 
Gergely fia Simon, Benedek fia Prokop, János fia Jak ab  és Hodászi 
János ismét panasszal fordultak a királyhoz, hogy Üjfalusi Mihály 
fia Miklós és Lökös fia Pál újfalusi erdejüket és két telküket elfoglald 
ták , am it a zobori konvent közbejöttével m eg tarto tt vizsgálat 
is igazolt. E ttő l kezdve hosszú időn keresztül nem szerepel a család. 
Elszaporodásuk és az apróbb birtokrészeken történő vándorlásuk és 
ezzel kapcsolatban állandó névváltoztatásuk következtében, m in t
hogy olyan összefüggő adatsorozattal, m int a korábbi időben, nem 
rendelkezünk, leszárm azásukat sem tud juk  figyelemmel kísérni. 
1492-ből ism erünk még egy János nevű tagot, akinek leányait, 
Zsuzsannát, férjével, Zabláthy Lukácscsal és Erzsébetet, férjével 
Üjfalusi Imrével együtt új adom ány címén bevezették Üjfalu és 
Drietom a részbirtokokba. (1321 : Múz. T. a. 1329. III. 10., HO. VII.
392., 1326 : Múz. középkori másolatok. 1411., 1334 : U. o., 1337 : 
U. o„ 1339 : U. o., 1351 : U. o., 1371 : U. o., 1372 : U. o., 1376 : Dl,
6355., 1377: Múz. középkori másolatok. 1411., 1383: U. o., 1391;
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TJ. o., 1392 : U. o., 1396 : U. o., 1405 : R akovszky-kvtár, 1407 : Múz. 
T . a. X II. 25., 1411. : Múz. középkori másolatok, 1421 : U. o., Fejér : 
•CD. X. 6. 432., 1422 : Múz. T. a. VI. 1., 1423 : Dl. 11,373., 1424 : 
Múz. T. a. XI. 27., 1492 : N yitrai kpt. ZZ. N. 148.)

Üjfalusi-cs. Sárosi eredetű család. Domokos fia Benedek 1392-ben 
■eltiltotta a k irály t Klucsove b irtok eladom ányozásától, Szvederniki 
M árkot pedig a felkéréstől. (Szulyovszky-lvt.)

Űjfalusi-cs. Az előbbi Ü jfalusi-családokkal nem  kapcsolható 
-össze. Miklós bolondóci várkapitány  1484-ben zálogbavette á  Malo- 
veczky-család bohuszlavici birtokrészét. Kys Miklós 1485-ben is 
bolondóci várkapitány  volt. (1484 : N yitra i kp t. Prot. extraser. I. f.
13., 1495 : Dl. 19,068.)

Űjfalusi 1. Tőkésúj falusi.
Urbánfalvi- vagy Urbanovszky- (U rbánfalvi) cs. Teljesen kialakult 

tó t  Vrbanowzky alakban 1466-ban fordul elő a család neve. A család 
két ágon tűn ik  fel és pedig pereskedéssel kapcsolatban. Péter fia P étert 
megölték János fiai Mihály és János, de 1406-ban kiegyeztek és meg
fizették a vérd íja t Péter özvegyének és fiainak, Tam ásnak és Miklós
nak. Később a család sokat szerepelt ik tatásoknál. így  István  1458-ban 
szomszéd volt Beszterce vár ik tatásánál. István, László és Simon 
1462-ben K asza vár ik ta tásánál voltak  szomszédok. Balázs 1466-ban 
királyi ember volt a Bán m ia tt folyó perben. János 1466-ban a 
prosznai ik ta tásnál volt királyi ember. Jak ab  a Lednice vár ha tára i 
m ia tt folyó perben volt királyi ember 1479-ben. Miklós a drienovei 
ik tatáshoz kiküldött királyi ember volt 1480-ban. M árton 1492-ben 
a klucsovei ik ta tásnál v e tt részt m in t szomszéd. A szétágazott család
ból István fia Mihály és M árton 1498-ban új adom ányt kap tak  
Ulászló királytól U rbánfalva és Benyó birtokokra. Mihály 1504-ben 
szomszéd volt Sebestyénfalva ik tatásánál. Jakab  fia János és Mihály 
fiai János, László és György 1526-ban Lajos királytól címereslevelet 
kap tak . (1406: Múz. középkori m ásolatok., 1458: Podmaniczky-. 
oklvt. I. 36., 1462 : N yitrai kp t. N. 139., N. 528., 1466 : Podmaniczky- 
oklvt. I. 58., 62., 1479 : U. o. I. 134., 1483 : U. o. I. 170., 1492 : U. o. 
I. 242., 1498 : Múz. középkori m ásolatok., 1504 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 412., 1526 : Múz. középkori másolatok.)

Ürményi-cs. N yitram egyei eredetű család. Tamás fiai György 
és Gergely 1483-ban e ltilto tták  az őket örökség jogán megillető R ibár 
b irtok  használatától Noztlrokóci Miklóst. (N yitrai kp t. P rot. extraser. 
I. 8.)

Vagut- (Hornyáni) cs. Péter emberei 1352-ben hatalm askodtak 
Dezséren. (Dl. 4269., Anjoukori okm t. V. 571.)

Vallny-cs. Péter 1472-ben zálogba vette  apósának Klobusici 
Cservenec Istvánnak klobusici kúriá já t. (Dl. 24,976.)

Valkóci-cs. Miklós m int kiküldött 1516-ban Zainárdon szerepelt 
egy peres üggyel kapcsolatban. (Garam szentbenedeki kvt. F. 3. 
N. 74.)
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Varini-cs. Jak ab , János neje Borbála, testvérük  Simon 1502-ben 
zálogba veszik a Nedeczky-család nedeci birtokrészét. (Turóci kv t. 
Prot. vet. f. 4.)

Varini Szí z Mária-ejjyház. A közelben B elát b írta , melynek h a tá 
ra it 1378-ban m egjárták. (Dl. 6495., 6496.)

Varjú- (Gelobruki) cs. Varyw Mihály, Tam ás és Balázs testvérek, 
valam int a fen ti Mihály fia László 1520-ban címereslevelet kap tak  
Lajos királytól. A család b irtokát nem  ism erjük. (Turul X I. 98., 
X XIV. 170.)

Varsányi-cs. A barsm egyei eredetű Simonyi-család egyik ága. 
B enedeket és Is tv án t 1495-ben m int dobrai és szuhapataki birtoko
sokat említik. (G aram szentbenedeki kv t. F. 60. N. 26.)

Vas- (Pruszkai) cs. A Pruszkai-család egyik ága és kezdetben 
ezen a néven is em lítik. Mint előneve m u ta tja , Pruszkán volt bir
tokos, de e m ellett igényt ta r to t t  Bohunic egy részéhez is, m ert 
M árton 1509-ben ellentm ondott, am ikor a H alupa-családot vétel 
címén be ak a rták  vezetni egy bohunici kúriába. Tam ás Pruszkán 
vo lt b irtokos és am ikor m eghalt, pruszkai k ú riá já t a hozzátartozó 
5 negyedes telekkel együtt felkérte a Szlopnai-család, de Tam ás 
özvegye K ata lin  és fia M árton 1472-ben tiltakozást je len tettek  be a 
felkérés ellen. Tam ás fia M árton 1484-ben ügyvédeket va llo tt. 
Az ügyvédvallás valószínűleg összefüggött a Szlopnai-család ellen 
m egindult perrel, m ert ebben az évben M árton újból e ltilto tta  a 
Szlopnai-családot pruszkai birtokrésze felkérésétől. (1472 : Dl. 17,388., 
1484 : N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. f. 10., Dl. 26,027., 1509 : Múz. 
T. a. III. 5.)

Vásárdi-cs. Leusták fia Pál 1375-ben a dulói h a tárjáráshoz 
k ikü ldö tt k irályi ember volt. (Szulyovszky-lvt.)

Vásonfalvi, m ásképpen M ojsfalvi-cs. L. az u tóbbi néven.
Vaszkai-cs. L. Kislednicei néven.
Veisserdici-cs. Benedekné, A nna, 1458-ban h itb é rt és jegy

ajándékot k ap o tt testvérétől M ajthényi M átyástól M ajtény, Petri- 
lehota és Petyovka birtokokból. (M otesiczky-lvt.)

Velesiczky-cs. A család neve 1493-tól kezdve, gyakran előfordul 
teljesen kialakult tó tos form ájában is. A család első ism ert őse B uda 
volt, aki 1345-ben békebíró volt a R akolupi- és Bélai-családok b irtok
perében. A család Velcsicen volt birtokos, de Lőrinc fiai László, 
A ndrás és Sebestyén zálogban b írták  a n y itra i egyház Szkalka nevű 
és a zobori apátság  trencsénapáti b ir to k á t is. Ezeken kívül még 
Nezétén is voltak zálogos részeik. Lőrinc fiai A ndrás és Sebes, 
továbbá Rozbuh fiai Jakab , Tamás és Pede elfoglalták a Nezétei- 
család nezétei b irtokát, ami ellen azok 1383-ban a megye elő tt t ilta 
kozást je len tettek  be. A m ár em lített R uzka (R ozbuh) fia Jak ab , 
valószínűleg leányági részről, Ozor és K ohány b irtokokon is b ír t és 
itten i részeire nézve 1394-ben egyességet k ö tö tt a K ohányi- és Ozory- 
családokkai. Buda fia György ellen a megye elő tt panaszt te t t  Szed-
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licsnai Balázs, hogy ő t elfogatta, am it a várm egye is igazolt 1403-ban. 
A család a későbbi időben még jobban elszaporodott. 1410-ben 
Yidriloy György, fia János, testvérei Mihály, István, Simon, M átyás, 
László fiai János, Detre és Zsigmond, továbbá András fia F ran k  nevű 
tag ja i ism eretesek, akik bérben b írták  a zobori apátság  trencsén- 
apáti b irtokát. Lőrinc fia Sebestyént, m inthogy Nezétei János fia 
Im re helyett k ifizetett ké t m árka bírságot, 1412-ben b e ik ta ttá k  
annak nezétei birtokába. Ü jabb szerzem ényekkel is g y a rap íto tták  
b irtokaikat. László fia Jánosnak Zsigmond király 1412-ben meg
engedte, hogy az á lta la  Mihály pecérnek elzálogosított hoholnai 
b irtoko t m agához válthassa, m ajd 1417-ben Zsigmond király János
nak  és R átony i Dénesnek új adom ányba ad ta  H oholnát, mely koráb
ban a trencséni várhoz ta rto zo tt. A családnak m ásik ágából származó 
István  fia Lőrinc 1422-ben megígérte testvérének Balázsnak, hogy 
a n y já t A nnát hitbére és jegyajándéka felől ki fogja elégíteni. 
A család m ind több ágra szakadt szét. Lőrinc fia András 1425-ben 
a Szucsa felé eső két holdnyi velcsici részét elzálogosította Ferencnek 
és Oszvaldnak. Később távolabbi részeken is b irtoko t szerzett a 
család, am ikor M átyás fiai Ferenc, Oszvald és Benedek 1428-ban 
zálogba vették  az ugróci várhoz tartozó Csimoráz b irtokot, amelybe 
és Velcsicbe 1429-ben be is ik ta tta ttá k  m agukat. Ferenc fia M átyás
1458-ban visszaválto tta  az apósa, R átonyi M átyás álta l a Zamaróczy- 
családnak elzálogosított H oholnát. M átyás Csimorázt még 1465-ben 
is b írta . A nagybirtok szomszédsága a Velcsiczky-családra is nyo
masztó volt, m ert b irtokát H oholnát elfoglalta Oroszlánkő ura, 
Szlopnai Lénárt, ami ellen 1470-ben a család tiltakozással élt. 
Oroszlánkő urai újabb b irtokot ve ttek  el tő lük, am ikor 1481-ben 
M átyás fiaitól B ernáttó l, Istvántól, Simontól és Lászlótól vissza
v á lto tták  a R átonyi M átyás által Zamaróczy Péternek és az által 
M átyásnak elzálogosított hoholnai birtokrészt. M átyás leányát 
Erzsébetet 1484 körül Tordam eczy Ferenc v e tte  el és ezen a réven 
újabb birtokrészeket vesz te tt el a család. István  1493-ban Trencsén 
várm egye szolgabírája volt, Gergely# pedig királyi em ber volt a 
bobrovniki ik tatásnál. M átyás fiai István, Simon és B ernát, ennek 
fia M áté, Gergely fia János és András fia B arnabás 1497-ben új ado
m ányt k ap tak  velcsici b irtokukra. A k iterjed t rokonság között az 
új adom ány megszerzésében m egnyilvánuló egység azonban ham ar 
felbom lott, m ert am ikor ebben az évben István, Simon és M áté 
testvéreket teljes jogon be akarták  vezetni a velcsici birtokrészükbe, 
Gergely fia János az egész ik ta tásnak , Péter a W awrynskowsky 
kúriá t, M árton pedig a Malihow kú riá t illetőleg ellentm ondottak. 
E rzsébet, Tordameczyné, 1498-ban panaszt em elt a megye előtt 
Szlopnai Miklós ellen, hogy velcsici term ését elvitte. 1499-ben ismét 
ú jabb  b irtokot szerzett a család. István fiai M árton és Simon és ennek 
fia László m egvették Kocsóci Lukács belai és kishoholnai részeit, 
amihez Ulászló király is hozzájárulását ad ta  a b irtokban  rejlő királyi
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joggal együtt. Béla b irtok többi részeihez is jogot ta r to t t  a család, 
m ert am ikor 1499-ben a Zabláthy-családot be akarták  vezetni 
adom ány címén a  belai birtokrészbe, annak Simon és István ellent
m ondottak. M árton és neje Borbála zam árdi birtokrészét 1500-ban 
leánya, E rzsébet és fia Tordameczy Ferenc fia Miklós örökölték. 
M árton és neje Borbála azonkívül, valószínűleg a Zamaróczy-család 
révén, b írtak  Zam árd, Szlopna, Packovec, Üjfalu, Dúló, Kisfalu, 
Szvitana, Dvorec, Klobusic, Ilevka, D rietom a és Zablát b ir
tokokon is, m ert a leányági leszárm azott Tordameczy-család 
1500-ban ezekből a birtokokból leánynegyedet és dotalicium ot 
követelt. Azonkívül M árton leánya, Erzsébet, Tordameczy Ferencné 
-és fia Miklós 1500-ban még panasszal is felléptek, mely szerint 
Szlopnai M enyhért E rzsébet testvérének, A ndrásnak halála u tán  
h a t  lovat és egyéb ingóságokat e lvett tőle. A panasznak tényleg 
volt is alapja, m ert Erzsébet még ebben az évben elégtételt k apo tt 
a  Szlopnai-családtól. —  A m ásik ág is újabb szerzeményekkel gyara
p íto tta  b irtokát. István  fia M árton és Simon fia László 1502-ben 
adom ányba kap ták  Kocsóci Lukács Kisszkribazovics nevű puszta
b irtokát. A családtagok között a Velcsicre vonatkozó oklevelek m ia tt 
per tö r t  ki, am it János, valam int István  és Simon 1503-ban a megye 
«lé terjesztettek . 1509-ben Bohunicon is szereztek három  jobbágy
telket. M átyás fia Simon fiai M átyás, B álin t és Balázs, M átyás 
testvérének Istvánnak  fiai János és M árton, valam int János leányai 
K atalin  és Anna 1513-ban kiegyeztek András fia Benedek velcsici 
b irtokai ügyében. Ulászló király János leányait K ata lin t és A nnát, 
m inthogy a többi Velcsiczkyek csak távolabbi vérrokonságban 
á lltak  velük, 1513-ban fiúsíto tta  a ty juk  velcsici kúriájában, 
amelybe ellentm ondás nélkül be is vezették őket. Ugyanebben az 
évben új adom ány címén is bevezettették  m agukat bizonyos velcsici 
birtokrészekbe. A beiktatásnál te t t  ellentm ondásokat M átyás és 
István em líte tt fiai később visszavonták és a leányokkal egyességet 
kötö ttek , melynek értelm ében K atalinnal és A nnával m agtalan 
halál esetére kölcsönösen örökösökké te tték  egym ást birtokaikban, 
és a leányok v isszaválto tták  az ellentm ondóktól András fia Barnabás 
őket illető velcsici birtokrészét. István fia M árton és ennek fia János, 
továbbá Simon fia M átyás fiai Balázs és Bálint később meg is 
szerezték Vidriloy János és leányai K atalin  és Anna velcsici b irtok
részeit és arra  1520-ban a királytól új adom ányt is szereztek, de 
am ikor adom ány címén be akarták  őket vezetni a birtokba, annak 
Vidriloy nővére Borbála és Velcsici Malecz Péter ellentm ondottak. 
A fiúsítást a rokonok úgylátszik m egsem m isítették és így ju to tta k  
Vidriloy birtokrészéhez, m ert János leánya Anna még 1525-ben is 
élt, amikor velcsici k ú riá já t Gergely leánya Borbálának (nagynénjé- 
nek) és férjének Besztercei Simonnak adta. István és Simon em líte tt 
leszárm azotjai Vidriloy és leányai K atalin  és Anna velcsici b irtok
részét 1525-ben eladták Turóczy Miklósnak. (1345: Rakovszky-
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könyvtár, 1378 : Dl. 6538., 1383: Akadémia kézirattára., 1394 : 
R udnay-lv t., 1403 : Dl. 8880., 1409 : R udnay-lvt., 1410 : Dl. 9694., 
1412 : Múz. T. a. I. 28., Dl. 9926., 1417 : Múz. T. a., 1422 : Simonyi- 
levéltár 148. sz., 1425 : Dl. 11,741., 1428 : Múz. T. a. 1465. VI. 11., 
1429 : U. o., 1437 : Dl. 13,135., 1458 : Múz. T. a. IV. 7., 1465 : Múz. 
T. a. VI. 11., 1470 : Dl. 17,066., 1481 : Múz. T. a. I. 10., 1484 : N yitrai 
kpt. P rot. extraser. I. 12., 1493 : Teleki-család zábláti Ívta., N yitrai 
káp talan  D. N. 682., 1497 : O. L. Post adv. F. 27. N. 27., N yitrai 
káptalan. N. 351., 1498 : Dl. 20,671.. 149!» Múz. T. a. 1500. III. 20., 
N yitrai kpt. N. 938., 1500 : Simonyi-lvt. 247. sz., Dl. 20,913., 1502 : 
R udnay-lv t., 1503 : U. o., 1509 : T úród  kvt. Prot. vet. f. 1., 1513 : 
U. o. f. 21., O. L. Post adv. F. 27. N. 27., R udnay-lvt., 1520 : Garam 
szentbenedeki kvt. Prot. B. f. 183., 1523 : R udnay-lv t., 1525 : O. L. 
Post adv. F. 26. N. 27., Garam szentbenedeki kvt. I7. 5. N. 3.)

Veik- (Szernyei) cs. Péter fiai János és Tam ás, továbbá Wel- 
kowek Mihály gyermekei Kelemen, János. László és Zsófia, ezen 
László fiai György és Mihály, azonkívül Felsőleszkóci Welkowvch 
Miklós fia Pál deák fiai Simon, László, János és Péter a többi felső
leszkóci családokkal közös drietom akralyovói kúriá jukat a Kwz- 
mowzke kúria és az országút között 1511-ben eladták Kohányi 
Lászlónak. (Múz. T. a. II. 26.)

Yelkovck-cs. L. a Ve/A-családnál.
Velkovie- (Felsőleszkóci) cs. 1, a Ve/Á-családnál.
Yerbicei-es. Simon 1513-ban szomszéd volt a velcsici iktatásnál. 

B irtoka teh á t Velcsicen. vagy környékén feküdt. (O. L. Post adv. 
F. 26. N. 27.)

Verbkai-cs. Martonos fia Miklós 1366-ban királyi ember volt a 
klobusici ik tatásnál. M árton fia János fia István, akinek anyja 
Zam aróczy Latus fia Pesk leánya, K atalin volt, 1419-ben pert foly
ta to t t  a Zamaróczy-család ellen az anyja u tán  járó birtokrészért, 
am it később meg is kapo tt, m ert 1323-ban m ár b írja nagyaty ja  
zam árdi birtokrészét. István fia Miklós 1439-ben szomszéd volt a  
budetini uradalom  ik tatásánál. (1366: Múz. T. a. X II. 1., F e jé r: 
CD. IX. 7. 253., 1419: 1)1. 10,815.. 1423: Dl. 11,346.. 11,359.,
25,137., 1439 : Esterházy-hitb . lvt. Kép. 94. F. 1. X. 3.)

Verbnói-cs. Stefek örökölte a m agtalanul elhalt lia tn a i György 
Ledec és M ojtinv nevű b irtokait. Amikor a lengyelek a/, országba 
törtek , Stefek hozzájuk csatlakozott és Léva várba beengedte őket, 
am iért M átyás király 1472-ben jószágvesztésre ítélte és b irtokait 
eladom ányozta. (Pódm aniczky-oklvt. I. 101.)

Vcrebőlyi-cs. György m ár korábban is bírt Nemcslieszkócon és 
arra 1478-ban új adom ányt is kapo tt M átyás királytól, de az ik ta
táskor Zamaróczy Márton özvegye és a Szlopnai-család elleni mon
dottak . (N yitrai kpt. N. 216., Akadémia kézirattára.)

Veres- (Emőkéi) cs. Jak ab  fiai János és Mihály 1458-ban h itbért 
és jegyajándékot kapnak Hoholna birtokból. (Múz. T. a. IV. 7. IV. 9.)
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Véres- (Klobusici) cs. A Klobusiczky-család egyik ága. Farkas 
fia Veres István  1375-ben a dulói határjáráshoz k iküldött királyi 
em ber volt. A családnak később van egy Cservenec nevű ága is 
(1. o tt), de az előbbivel való azonossága az adatok hiányossága m ia tt 
nem állapítható meg. (Szulyovszky-lvt.)

Verzsateczky-cs. L. Szlopnai néven.
Veszkai-cs. N evüket a Puchó m elletti Veszkóról vették. L eusták 

fia Paskasius fiai András, Péter, László és Lukács 1388-ban kötelezték 
m agukat, hogy H rabova birtokból leánynegyedet adnák a Bagyinei- 
családnak. (Rákóczi A sprem ont-lvt. Capsa 115. F. 3. N. 58.)

Veszkai-, másképpen Bazarádfalvi-cs. Pál fia János és Mikes fia 
A lbert veszkai, m ásképpen bazarádfalvi b irtokukat 1396-ban eladták 
a  M ittai- és Egresdy-családoknak, akiket még ebben az évben be is 
vezettek a birtokba. (Motesiczky-lvt. 1397.)

Vetiszlói-cs. Never, Buda, Orcirad, Raschok, R adila és Damaslou 
trencséni várjobbágyokat, akik „in .cabatis" ta rto z tak  szolgálni, 
Béla király 1243-ban a trencséni v ár alól kivéve földjükkel, Vetiszló 
nevű b irtokukkal együtt, a szent király jobbágyai közé emelte. 
B irtokukat még 1272-ben is b írták , am ikor a király m egerősítette 
kiváltságlevelüket. (1243 : W enzel: ÁUO. VII. 135., F e jé r : CD.
IV. 295., 1272 : W enze l: ÁUO. XII. 52., Fejér : CD. V. 1. 203.)

Vezseteci-cs. B irtokát nem  ism erjük, valahol Zsolna tá jékán  
feküdt, m ert a család egyetlen ism ert tag ja , L énárt 1483-ban szom
szédként je len t meg a zsolnai ik tatásnál. (E sterházy-hitb . lv t. Rep. 
28. F. C. N. 179., N yitrai kp t. N. 10.)

Vicsapi-cs. Közelebbi adatok hiányában nem állap ítható  meg, 
hogy melyik Vicsapról ve tte  a nevét, m ert N y itra  megyében is 
volt Vicsap helység és Vicsapi-család. Gergely 1480-ban zálogba vette  
Klobusici Fejes Miklós szucsinafalvi birtokrészét. Gergelyt 1492-ben, 
1494-ben és 1498-ban, m int a Szlopnai-család fam iliárisát említik. 
A családnak egy m ásik tag ja  András 1494-ben a Dobozi Dánffy- 
családdal együtt megszerezte Ugróc v árá t zálogba és abba be is 
vezették. B irtokjogát azonban ham ar veszély fenyegette, m ert a 
király 1495-ben a v á ra t A ndrás budai udvarbírónak és Cursbó 
udvaroncnak ad ta , de az adom ány András tiltakozása következté
ben érvényét vesztette . Gergely 1504-ben királyi em ber volt a 
szucsinafalvi ik tatásnál, ami arra  m u ta t, hogy zálogrészét még ekkor 
is b írta. (1480 : Teleki-cs. zabláti lv t., 1492 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 240., 1494 : U. o. 253., 283., Zay-lvt. L itt. I. F. 1. N. 7., 1495 : 
U. o. L itt: I. F. 1. N. 8., 1504 : Teleki-cs. zabláti Ívta.)

Vidriloj 1. V'eZcsi'ez/cy-családnál.
Vilczko- (Nagydomanisi, Domanisi) cs. Wylczko János és testvérei 

Miklós és M áté 1510-ben m egvették a Kislednicei-családtól annak nagy- 
lednici soltészságát, melyre 1520-ban újabb vételi egyességet kö tö ttek . 
(1510 : Turóci kvt. Prot. vet. f. 14., 1520 : U. o. Prot. vet. f. 8.)

Vilezko- (Lednicei) cs. Az előbbivel való rokonsága nem állap ít
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h ató  meg. Wlczko Tamás fiai Miklós gyermekei Péter, Mihály, Borbála 
és István  soltészok lednicei soltészságukat 1521-ben eladták  nagy
báty juknak , János lednicei soltésznak. (Turóci kvt. Prot. vet. f. 46.)

Viszocsányi-cs. 1232-ben még trencséni várjobbágyok voltak 
és csak az ezt követő időben em elkedtek a nemesség soraiba. A család 
1337-ben tűn ik  fel ism ét, am ikor E ndre fia M árton, va lam int Simon 
fia  Benedek b irtokpert fo ly ta ttak  egymás ellen a várm egye előtt, 
mely a pert Icirályi parancsra felterjesztette a kúriába. A családnak 
ebben a korban, m int a további adatok m uta tják , m ár m ás ágai is 
voltak. Dem eter fia B ertalan  1345-ben e ltilto tta  Lászlót és Pétert 
viszocsányi birtokrésze elfoglalásától. Ugyancsak a családhoz ta r 
to z o tt Lenanch is, akinek özvegye M argit és leánya Ilonch 1349-ben 
h itbért és jegyajándékot, illetve leánynegyedet kap tak  Viszocsányi 
Bork fia Mikestől. Pounya pert fo ly ta to tt rokonsága ellen, de azt 
elvesztette  és a nádor ítéletlevele értelmében 1349-ben Pounya ellé- 
nében zálog címén bevezették Endre fia M ártont 20 hold, Nádas 
felől eső szántó birtokába. 1352-ben Nozdroviczky Benedek fo ly ta to tt 
p e rt E ndre fia M árton ellen viszocsányi b irtokának elfoglalása m iatt. 
Jánostó l Stibor vajda testvére András 1405-ben elfoglalta annak 
viszocsányi ré tjé t, de a király v isszaadatta  a  következő évben.
1407-ben még több ágra oszolva tűn ik  fel a család. B ertalan fia 
János és fia Miklós, Pál fia Péter, P astaach  Miklós neje Erzsébet, 
János fia Miklós fia Máté, Mylou fia Benedek e ltilto tták  László fia 
Pál leányát Ilonát és fiát Pál papot, hogy a viszocsányi plébánia 
m elletti b irtokrészt anyjuk hitbére és jegyajándéka, illetve leány
negyed fejében átvegyék Balázs biróci plébánostól, továbbá Péter 
fia  M átyástól, M árton fia Istvántól és Egyed fia M átyástól, valam int 
A ndrástól és Jánostól. A m egindult perlekedés azonban egyességgel 
végződött és Pál leánya Ilona, a fia Pál pap nevében is, még ebben 
az évben kiegyezett leánynegyede ügyében B ertalan fia Jánossal, 
ak i úgylátszik, az egész k iterjed t rokonságot képviselte. B ertalan  
fia Tam ás 1407-ben panaszt te t t  a M athiechi-család és Viszocsányi 
A ndrás ellen, hogy az ő viszocsányi birtokrészén hatalm askodtak , 
am it a vármegye által m eg tarto tt vizsgálat is igazolt. A Viszocsányi 
nemesek : B ertalan fia János, fia Miklós, Milou fia Benedek 1422-ben 
ism ét panaszt emeltek, hogy Viszocsányi Péter fia István  és rokonai, 
Balázs, Máté, Egyed, László, János, Gergely és István , továbbá 
M árton fia András és Miklós fia János a b irtokra  vonatkozó okle
veleiket elrabolták. Gsalkai A lbert is követelésekkel lépett fel a 
család ellen és anyja révén részt követelt'V iszocsányból, de a v ár
megye Viszocsányi Benedek kérésére 1444-ben m egállapította, hogy 
Xiszocsány mindig csak a férfiágat illette meg, A lbert any ja  azon
kívül sohasem élt Viszocsányon, hanem  Latkócon és onnan is m ent 
férjhez Brogyánba. A nagyon elszaporodott és több ágra szakadt 
család m ár szükségből is kénytelen, volt terjeszkedni. János fia 
Simon és fiai Bálint, Péter és János megszerezték adom ányba



Dezséri Doncs Dénes dezséri b irtokát, de am ikor e m ia tt per kelet
kezett, kiegyeztek és a b irtok  íelét 1474-ben átengedték Doncs- 
leányának M argitnak és fiainak. Ferenc is perben állo tt valakivel,, 
m ert 1484-ben ügyvédeket va llo tt. Nozdrokócon is b írt a család, de 
Simon nozdrokóci birtokrészét, mely eddig Bobrovniki Péternél 
volt zálogban, 1484-ben újból zálogba ad ta  Bobrovniki Fehér P é te r  
fia M átyásnak. Borcsicen is b írtak , de Simon fiai B álint és Miklós- 
borcsici birtokrészüket 1495-ben ugyancsak elzálogosították a Bor- 
csiczky-családnak. H a az idegen birtokokon lévő részeiket zálogba 
v ete tték  is, a viszocsányi ősi b irtokra ügyeltek és igyekeztek a z t  
a  család kezében m egtartani, azért Benedek fiai Balázs, Péter,. 
B ernát és M átyás 1496-ban e ltilto tták  Viszocsányi Bentho A lbertet 
viszocsányi birtokrészének elidegenítésétől. A nozdrokóci b irtok
részt sem tu d ták  visszaváltani véglegesen, sőt Simon fia Bálint 
o ttan i birtokrészét 1500-ban újból elzálogosította Csula János deák 
szkalkai apátnak. A viszocsányi részt ezzel szemben idegenektől is- 
v isszaváltották, így Balázs 1504-ben a Nozdrokóczy-család kezén 
lévő viszocsányi félteiket magához v á lto tta . Ősi b irtokjogukat is- 
m egerősíttették és Benedek em lített fiai 1507-ben b e ik ta tta ttá k  
m agukat egy viszocsányi nemesi telekbe. A Draskóczy-családdal 
való leányági rokonság révén azok b irtokaira  is igényt ta r to tta k , de 
Viszocsányi Benedek nejét Ilonát a neki Felsődraskóci K un Bereck 
birtokaiból, Alsó- és Felsődraskócból járó h itbér és jegyajándék,, 
valam int leánynegyed felől 1514-ben kielégítette a K isdraskóci 
Laszkár-család. A budai káptalan , nem tudn i mimódon, szintén 
szerzett m agának b irtoko t Viszocsányon és 1517-ben panaszt em elt 
Viszocsányi Balázs deák, B ernát és M árton testvérek ellen, hogy 
az ő b irtokrészüket a vádlo ttakétó l elválasztó, Nedasócra menő- 
gyalogutat elszántották. A budai káp ta jan  m ellett a Siprák-család 
is b írt zálogjogon, de Benedek fia Balázs 1517-ben felszólította 
Siprák István  fiait, hogy a náluk zálogban lévő viszocsányi házat 
és nemesi kúriá t bocsássák vissza. A Siprák-család ezenkívül úgy
látszik, vagy örökjogon is b írt, vagy pedig a felszólításnak nem te t t  
eleget, mire Balázs deák és B ernát hatalm askodással válaszoltak 
és a Siprák-család viszocsányi b irtokait az övékétől elválasztó- 
Malaklyse p a tak o t m edréből elvezették, am it a m eg tarto tt vizs
gálat is igazolt. (1232 : HO. VII. 21., 1337 : M otesiczky-lvt., 1349 : 
Brogyáni-lvt., K apy-lvt. W. F. II. N. 2., 1352 : Teleki-cs. zabláti 
levéltára., 1404 : Brogyáni-lvt., 1405 : U. o . , 1407 : U. o., Múz. T. a., 
1422 : Brogyáni-lvt., 1444 : U. o., 1474 : Múz. T. a. IX. 5., 1484 : 
N yitrai kpt. P rot. extraser. I. f. 10., Múz. T. a. X. 10., 1495 : Garam- 
szentbenedeki kvt. F. 4. N. 10., 1496 : B rogyáni-lvt., 1500 : Garam- 
szentbenedeki kv t. F. 20. N. 23., N yitra i kp t. P ro t. extraser. I. f.
21., 1504 : U. o. Prot. extraser. I. f. 35., 1507 : Garam szentbenedeki 
kvt. Prot. A. n. 195., 1514 : U. o. F. 27. N. 41., 1517 : U. o. F. 54. 
N. 4., F. 16. N. 21., 1519 : U. o. F. 48. N. 14.)

400 F E L V ID É K
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Viszolaji-cs. A család őse az a Fabus volt, akinek fiai János és 
Mihály 1327-ben adom ányba kap ták  Viszolaj és Szverepec birto
kokat és abba ellentmondás nélkül be is vezették őket. Fabus leánya 
K atalin , Szlopnai Nagy Jánosné és testvérei Miklós, György, M ihály, 
Péter, Pál és László 1366-ban a nádor elő tt perlekedtek, de később 
kiegyeztek és János m ost em lített fiai 1369-ben term észetben k iad ták  
a leánynegyedet a Szlopnai-családnak Viszolaj és Szverepec birtokok
ból. K apafok Miklós fia U rbán 1402-ben kielégítette Koloni Pető fia 
László leányát K lárát, néhai K apafok Miklós özvegyét, m ajd Demjéndi 
Istvánnét, a Viszolaj és Szverepec birtokokból já ró  hitbére és jegyaján
déka felől. 1402-ben újabb h itbért és jegyajándékot fizetett a család, 
nevezetesen János fia György özvegyét, M ártát is kielégítették levirusai: 
György és testvére Pál. Miklós fiai Orbán és M átyás, továbbá Mihály 
fiai János és Simon 1408-ban. H erbortin  határjárásakor Szverepecet a 
Viszolaji-család b irtokaként említik. Simon viszolaji birtokrészét elzá
logosíto tta  Leszkóczy Istvánnak , de 1420-ban visszaválto tta , am it 
1429-ben is újból ny u g ta ttak  a Leszkóczyak. Miklós 1466-ban tan ú  volt 
a teplai ik tatásnál. Miklós fia 1483 körül ügyvédeket vallo tt. Miklós 
1487 körül m agtalanul ha lt el és b irtokait eladom ányozta a király. 
Miklós fia Imre szintén m agtalanul ha lt el és b irtokait, V iszolajt és 
Szverepecet, a király eladom ányozta és később 1507-ben a Podm a- 
niczky-, Rozvágyi-, Szunyogh- és K issztanki-családok hosszas pereket 
fo ly ta ttak  a b irtokokért. Miklós fia Im re szintén m agtalanul halt el és 
birtokaiért, V iszolajért és Szverepecért 1519-ben ugyancsak pert foly
ta t ta k  az em líte tt családok. (1327 : N ádasdladányi lvt. I. 7., 1366: Fe
jé r : CD. IX . 7. 539., 1369: Dl. 5762., 1396: Ocskay-lvt., 1402: U. o., 
1408 : Dl. 9369., 9416., 1420 : Ocskay-lvt., 1429 : U. o., 1466 : Dl.
16,283., 1483: N yitrai kpt. Prot. extraser. I. 10., 1487 : gróf Dessewffy- 
lv t. Possessionaria. 36. cs., Balassa-lvt., 1507 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 532., 1519 : Balassa-lvt.)

Zabláti-cs. ősi trencséni család. B arthus fia Tamás 1366-ban 
királyi ember volt a Klobusicon elkövetett hatalm askodás ügyében. 
Eléggé k iterjed t család volt. Péter fia János, B arthus fia Tam ás, 
Péter fia Pál, Mikes fiai Gergely és András, Tam ás fia Miklós és Sutha 
fiai István és Péter zabláti birtokuk negyedét 1372-ben odaadták 
leánynegyedbe Üjfalusi István  fiainak, akiket ezentúl többízberi 
Zablátról is neveztek. György 1382-ben apósával Dulói Jánossal 
együtt zálogba ve tt Dulón 28 hold földet. Később a család több ágát 
külön neveken (Bruhács, Holy) nevezték és a Zabláti-családot csak
1492-ben em lítik újból, am ikor Lukácsot és nejét Üjfalusi Zsuzsánnát 
új adom ány címén bevezették Ü jfalu és D rietom a birtokrészekbe. 
Lukács ezen kívül még Zam árdon is b írt, de 1497-ben itten i b irtok 
részét á  zablátival együtt eladta a Zabláthy-családnak. (1366 : 
F e jé r : CD. IX . 7. 253., Múz. T. a. XII. 1., 1372 : Múz. középkori 
másolatok. 1411., 1382 : Szulyovszky-lvt., 1492 : N yitrai kp t. ZZ. 
N. 148., 1497 : Akadém ia kézirattára.)

Fekete N agy A n ta l:  Trencsén várm egye történelm i*földrajza. 26
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Zabláthy-cs. K orábban Kolozsvári, Kolozsvári Salczar, Salczer, 
Solczer, Sallert, Solar, Zolar és Zolaar néven szerepel, m ajd am ikor 
megszerzi Zablát b irtokot, felveszi a Zabláthy nevet. Polgári eredetű 
család, mely sóhivatalnokság u tán  várnagyi, m ajd alispáni tisztsé
get viselt. Trencsén megyében először zálog-, m ajd örökjogon szerzett 
b irtokokat és m int tisztséget viselő és birtokos nemes rövid idő a la tt 
-— nemesség adom ányozás nélkül — b e ju to tt a nemesség soraiba. 
Kolozsvári Lőrinc és M átyás trencséni polgárok első ism ert b irtok
szerzése 1482-ben tö rtén t, am ikor zálogba v ették  a Zamaróczy- 
család zam árdi birtokrészét és abba be is vezették őket. Lőrinc bródi 
várnagy adom ányt szerzett a m agtalanul elhalt Zabláti Bruhács 
Miklós zabláti kúriá jára , de az ik ta táskor 1489-ben Bruhács Miklós 
neje M ajthényi Tom pa Tamás leánya ellentm ondott. A család terjesz
kedését az első kudarc nem állíto tta  meg. Lőrinc, még m int trencséni 
polgár, neje M árta és gyermekei György, János, Jerom os, M árton 
és Zsófia 1491-ben újból zálogba vették  a Zamaróczy-család zam árdi 
b irtokrészét, amelybe 1492-ben be is vezették őket. Örökjogon is 
szerzett a család birtokot. Lőrincet és gyerm ekeit 1493-ban adom ány 
címén bevezették a Zam aróczy-család zam árdi birtokrészébe és a 
király által hozzáadott királyi jog birtokába. E zt követőleg rövid 
időn belül Zam árd és Zablát nagy részét megszerezték, részben zálog-, 
részben pedig örökjogon. 1497-ben a Zam árdi Csernát- és á Zabláti- 
család zam árdi és zabláti birtokrészeit szerezték meg, melyekbe vétel 
címén be is vezették őket. György 1499-ben adom ányba kap ta  a Belai- 
család belai birtokrészét, de az ik ta tásokat a Velcsiczky és Kocsóczy- 
családok ellentm ondottak. Lőrinc 1501-ben Trencsén vármegye 
alispánja volt. A bolondóci váruradalom  terü letén  is terjeszkedtek 
és Lőrinc gyermekeivel együ tt 1502-ben zálogba v e tte  a Bánffy-család 
Baszna, N agyszlatina, Mezgóc és Ivanóc nevű birtokait, am elyeket 
ik ta tá s  u tán  b irtokba is vettek . U gyanebben az évben újabb részt 
vettek  Zam árdon is, amelybe be is vezették őket. Amikor Zablát 
és Zam árd birtokok nagyrészét örökjogon m ár megszerezték, 1502-ben 
Ulászló királytól a m egvett részekre adom ánylevelet eszközölték ki. 
Lőrinc 1504-ben m ár trencséni várkapitány  volt. 1505-ben ismét 
tovább  terjeszkedtek és Lőrinc gyermekeivel együtt zálogba v e tte  
a  Bakolupi-család kishoholnai b irtokának a felét. Majd 1505-ben 
Lőrincet és gyerm ekeit m egerősítette Ulászló a Zamaróczy-családtól
1502-ben ve tt birtokrészekben is. A kisebb és apróbb birtokrészek 
megszerzése u tán  nagy uradalm at is szereznek, am ikor Lőrinc, 
felesége M árta és gyermekei György, János, Jerom os, M árton és 
M átyás 1506-ban örök zálogba vették  Ugróc v árá t Dánffy András 
özvegyétől, amihez 1507-ben a király is hozzájárult és m egadta nekik 
a birtokokban rejlő királyi jogot. H oholna birtokon is voltak m ár 
korábban is részeik, teh á t annak is teljes megszerzésére törekedtek 
és Lőrinc 1508-ban m egvette a Szlopnai-család nagyhoholnai részét. 
Jerom os adom ányba k ap ta  Nozdrokóczy Máté nozdrogi és borcsici
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birtokrészét, de a beiktatásnak 1510-ben Nozdrokóczy Máté fia Gás
pár és a Dezséry-családok ellentm ondottak. Ugróc v árá t egyideig 
közösen b írták  Dánffy özvegyével, aki 1511-ben kielégítette. Péter 
fia Andris(!) nejét, Salgói D oro ttyát, a neki férje u tán  Ugróc várából 
járó  dotalicium  felől. 1515-ben D rietom án kezd a család terjeszkedni 
és zálogba veszik Ozory András és Ozori Svehla János drietom ai 
birtokrészét. Lőrinc és fiai Dobozi Dánffy Andrásné halála u tán  tel
jesen  m egkapták az ugróci váruradalm at és tovább fo ly tatták  azt 
a  p ert, m elyet még Dánffy András, m ajd özvegye ind íto ttak  Bánffy 
János ellen, aki az ugróci várhoz tartozó Nagyszlatina, Baszna és 
Mezgóc birtokokat elfoglalta. Minthogy azonban a hosszúra nyúlt 
perben Bánffy János fia Zsigmond egyetlen tárgyaláson sem jelent 
meg, a király a Zabláthy-család javára ítélt és ezen az alapon be is 
vezették őket a birtokokba. N agyszlatini azonban az ítélet ellenére is 
Bánffy Zsigmond és testvére Antal kezén m aradt, m ert Lőrinc ebben 
az évben zálogba vette  tőlük a b irtokot 300 forintért. Lőrinc 1525- 
ben szétoszto tta birtokait gyermekei között. Ugróc várá t, a vár
kastély t és ta rtozékait fiainak Györgynek és Jerom osnak adta, 
M átyás nevű fiá t pedig turócmegyei birtokokkal elégítette ki. A nagy 
vagyon birtokában leányai igen előkelő családbeliekhez mentek férj
hez, Zsófia, Sárkány Ambrus, D orottya, Sibaholy Pál, Margit. Turóczy 
Miklós, Ju liánná pedig Forgách Miklós felesége volt. György és János 
hozzá is já ru ltak  a fenti osztályhoz, am it a ty juk  javukra, illetve 
Jerom os és Mátyás javára  te tt. Majd M átyás is jóváhagyta  az egyes- 
séget a garam szentbenedeki konvent előtt. György 1525-ben az osztály 
ú tján  neki ju to tt  ugróci várkastélyban lako tt és onnan idézték meg 
1525-ben a turóci birtokok m ia tt a Justh-család  ellen folyó perében. 
Később az ugróci várhoz tartozó Podluzsán birtoknak Ozor és Dezsér 
felőli h a tá ra i m ia tt viszály tö rt ki a szomszédokkal. A Zabláthyak 
a királyhoz fordultak panaszukkal a határok háborgatása m iatt és 
a király 1525-ben el is rendelte Podluzsán m eghatárolását. György 
és Jerom os az ugróci vár birtokában igyekeztek továbbterjeszkedni 
a környéken, 1526-ban m egvettek a Latkóczy-családtól egy latkóci 
puszta kúriát, m ajd egy latkóci birtokrészért odaadták a podluzsáni 
Palkowczke nevű negyedtelket. Lőrinc fiainak Jerom osnak, György
nek és M átyásnak Trericsénben is volt házuk, de azt 1526-ban Sellen- 
dorfi B urjánnak ad ták  és Lőrinc hozzáadta még zabláti kúriáját 
és o ttan i erdeje felét is. Ugróc vára m iatt viszály tö rt ki a családtagok 
között. György 1526-ban el akarta  idegeníteni Ugróc várá t a vár
kastéllyal és tartozékaival együtt, de Jeromos és fiai János, Gáspár 
és Lőrinc tiltakozást jelentettek  be az elidegenítés ellen. A család 
kezén voltak teh á t m int örökbirtokok Zablát és Zam árd nagyrésze, 
Hoholna, Ugróc vára, a Bánffy-családtól k iperelt részekkel együtt 
és a latkóci birtokrészek. (1482 : Múz. T. a. X. 13., N yitrai kpt. 
N. 11., 1498: N yitrai kpt. A. X. 3. ,1491 : A kadém ia kézira ttára .. 
1492: U. o., Nyitrai kpt. N. 766., 1493 : Akadém ia kézira ttára .,
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1497 : 1’. i)., I 199 : N yitrai kj)(. N. 938., 1501 Podinaniczky-oklvL 
1. 371., 1502: Garamszentbenedeki kvt. P rot. B. N. 17., Akadémia, 
kéz ra ttá ra . 1505., 1504 : Köpcsényi lvt. Cista 2H. F. 20. N. 9., N yitrai 
káptalan. Prot. extraser. I. f. 2-1., 1505 : Akadémia kézirattára., 
1506: Podm aniczky-oklvt. I. 562., Zav-Ivt. L itt. I. F. 1. N. 12—13., 
G aram szentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.. 1507 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 14., 1508 : N yitrai kpt. Prot. extraser. I. f. 38., 1510 : G aram szent
benedeki kvt. F. 35. N. 8., 1511 : Turóci ]$vt. Prot. vet. f. 17., 1515 : 
Garam szentbenedeki kvt. F. 128. N. 3., 1o20 : Zay-lvt. L itt. I. F. 1. 
N. 3., Múz. T. a. 1Y. íi., 1525: G aram szentbenedeki kvt.- F. 38. 
N. 24., Prot. B. f. 83., í. 84., Ju sth -lv l., 1526: G aram szentbenedeki 
konvent. P rot. B. f. 86., Dl. 24,791., Szepesi kot. Prot. II. f. 44.)

Záborszky-cs. Zabori Tamás a Vásonfalvi-családdal közösen 
bírt Mojsfalva és Felsővadícsó egész birtokokat 1504-ben eladja 
a Kamicsáci H orváth-családnak. (1504 : Múz. T. a. II. 5.)

Zádorlaki-cs. L. a Tárczöi/-családnál.
Zalusky- (Zalusi) cs. A család igen gyakran szerepel ik tatások

nál m int királyi em ber és mint szomszéd, de neve birtoküggye) 
kapcsolatban aiig fordul elő. A X V . században a következő tagjai 
ismeretesek : István 1440-ben királyi ember volt Lucska ik tatásánál, 
László 1466-ban szomszéd volt a prosznai ik tatásnál. György és fia 
Miklós 1476-ban tanúk  voltak a kot.essói hatalm askodás ügyében 
ta r to tt vizsgálatnál, György 1479-ben Trencsén vármegye szolga- 
birája volt. Valószínűleg ezzel azonos az a György, aki 1492-ben tanú 
volt a drienovei hatalm askodás ügyében ta r to tt  vizsgálatnál, és
1503-ban szomszéd volt a sebestyénfalvi ik tatásnál. Alsókiobusic 
egy részéhez jogot ta r to tt, m ert 1504-ben a Rozson-család ik ta tá sa 
kor ellentm ondott. György 1508-ban a Podm aniczkv-csaiád fam iliárisa 
volt. Gáspár 1525-ben tanúkén t szerepel a szulyói ik ta tásnál. (1440 : 
Podm aniczky-oklvt. 1. 27., 1466 : U. o. I. 62., 1476 : Dl. 17,782., 
1479: Podm aniczky-oklvt. I. 134., 1492 : U. o. I. ^21., 1503 : Teleki
család zabláti ívta., 1504 : Dl. 32.749., 1508 : Podm aniczky-oklvt. 
1. 555., 1525 : Szádeczki-Kardos S. Ívta. Bf)^

Zalzer 1. Zabláthy néven.
Zamaróezy- vagy Zamánflrcs. Neve Zainarowsky (1470), Za- 

m ardy (1475), Zamarowczky (1483) és ZamarochV (1516) változatok
ban fordul elő. Németországból bevándorolt várjobbágy eredetű 
család, amelynek első ism ert tagjai Bense, Peprvle, Cepk és H oztyna, 
mint IV. Béla király Potisa. András és HipoJit trencséni szállásadó ' 
várjobbágyokkal szemben 1243-ban m egállapíto tta, Zamárd nevű 
birtokuk után  egy jó) lelfegyveirzíít:* harcost ta rtoz tak  kiállítani. 
A család azonban ekkor m ár több tagból állo tt, m ert am ikor Béla 
király 1261-ben á tírta  az 1243. évi oklevelet, az á tira tók  között. Pep- 
rile fia Supk, Cepk fia István, Dobyn fia M artun és H oztyna szerepel
tek. A birtoknak azonban, úgy látszik voltak teljes jogú, vagy más 
eredetű nemescsaládjai is. mert a Kubra határjárásakor 1265-ben
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em líte tt Lőrinc az előbbiekkel nem kapcsolható össze. Csák Máté 
u ralm a a családot is erősen sú jto tta  és m egfosztotta őket b irtokaik
tó l, m elyeket csak a leszárm azottak, Á brahám  fia W ozlaus fia Monka 
•és Toryan fia Miklós kap tak  vissza 1322-ben. Geep fia Gochon, fiai 
István és D em eter nevében is, zam árdi b irtokait egyesség folytán 
1324-ben Á brahám  fia M ártonnak és fiának Péternek ad ta . Ez a 
P éter, ak it többször neveznek Drietom áról is, 1326-ban zálogba vette  
Drietom ai László özvegyétől annak drietom ai részeit, de D rietom ai 
neve- arra m u ta t, hogy ebben a korban m ár egyéb b irtokot is b írt 
D rietom án. M árton fiai Péter, Miklós, Gergely és János, továbbá 
Buhuzlow fiai István  és Lachow, valam int T outh P á l ú jvári alvár- 
■nagy, Zoltán fia János és K uchun zam árdi b irtokukat 1341-ben 
békebírák közbenjárására kettéoszto tták . M árton fia Péter perbe 
keveredett Drietomai László özvegyével, de azután  az 1355-ben 
e lv e tt ekéért és igásbarm okért kárpótlást fizetett neki. A család 
drietom ai ága még tovább terjeszkedett és 1357-ben M árton fiai 
■zálogba v ették  Drietom ai László leányainak leánynegyedét is. Ez az 
á g  ezenkívül b írt még Klobusicon is és 1366-ban Péter fiai panaszt 
•tettek a Koromszegi-család ellen, hogy klobusici jobbágyaikat 
K asza várba  hurcolták. M árton fia Péter 1370-ben m egkapta Liborcsa 
b irtok felét is Liborcsai Pétertől. A drietom ai ág m ellett a többi 
■családtagok lassan elszegényedtek, úgyhogy Lacó fia Miklós, Pál fiai 
A ndrás és Pál, Pál fiai János, A ndrás és Simon, István  fiai Miklós 
és A ndrás, János fia Kelemen 1375-ben kénytelenek voltak  a Vág 
m ellett fekvő birtokrészük felét elzálogosítani M árton fiainak Péter
nek és Jánosnak. Beke fia András, M árton fia Péter és Egyed fia 
János 1379-ben osztályos pert fo ly ta ttak  a Csonkakőmegyi-családdal. 
A per még 1380-ban is ta r to tt , de akkor is későbbi időpontra halasz
to ttá k . P é te r fia Benedek Klobusic, V rtizsér és Kisliborcsa falvakat is 
b írta , amelyekből 1388-ban leány negyedet, továbbá h itbért és jegy
a ján d ék o t fizetett Bodi Beke András özvegyének és leányainak. 
Miklós fia János, m in t az Üjfalusi-család leányági leszárm azottja
1411-ben p ert fo ly ta to tt Ú jfalu és D rietom a birtokokért. Péter le
szárm azo ttja i : János leánya K atalin , Miklós fiai Á brahám  és János, 
Péter fia Benedek 1418-ban egyességet kö tö ttek  Zam árd b irtok  ügyé
ben. Á brahám , Benczek és János 1419-ben V erbkai Istvánnal foly
ta tta k  pereskedést. Dulón is b írt a család, de Pál fia Gergely és neje 
•Anna itte n i birtokrészeiket 1423-ban el akarták  zálogosítani Leszkóczi 
Istvánnak, azonban Egresdy Mihály a rokonság és szomszédság jogán 
tiltakozást je len te tt be a birtokrész elidegenítése ellen. Miklós fiai 
Á brahám  és János 1423-ban hatalm askodás m ia tt perben á llo ttak  
Pál fia Simonnal és fiaival, B álin ttal, Gergelylyel és Péterrel. Zam árd 
javarésze Miklós fiai Ábrahám  és János kezére kerü lt, am ikor 1423- 
ban országbírói Ítélet értelm ében m egosztoztak Lacus fia Peskkel 
és a V erbkai-családdal. János és Á brahám  1423-ban panaszt em eltek 
^Zsigmond király előtt, hogy az Üj falusi-család egy darab erdejüket
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elfoglalta, ami m ia tt a következő évben is folyt a per. Ábrahám  fia 
János 1439-ben a várm egye előtt tiltakozott, hogy Bohunici Péter 
őt fegyveres hadakkal m egtám adta. Üjfalu birtokon is továbbterjesz- 
kedtek  és 1455-ben az Ü jfalusinak is nevezett B álint fia János és 
Gergely fia János zálogba vettek  egy puszta újfalui te lke t a Hodászi- 
családtól. M ajd János és Miklós testvérek is zálogba vettek  1456- 
ban  Ü jfalun a Bobrovniki-családtól egy fél kúriát. P é te r R átonyi 
M átyástól zálogban b írta  H oholna félbirtokot, de 1458-ban vissza- 
bocsáto tta  M átyás vejének, Velcsiczky M átyásnak. György 1470- 
ben királyi ember volt Brezolup ik tatásánál. Zablát birtokhoz is 
korábban  jogot szereztek m ár, m ert Á brahám  fia A ndrást 1471-ben 
teljes jogon vezették be az o ttan i kúria b irtokába. A család b irtokai
nak java  része lassan idegen kezekre került, m ert János fia Lénárt 
unokatestvérétől, János fia Andrástól örökölt Zam árd, Üjfalu, 
Dvorec, Klobusic, Kisleva és Felsődrietom a birtokrészeit a Szlopnai- 
családnak adom ányozta. Majd még ebben az évben újabb egyessé- 
get k ö tö tt a család egy m ásik tagja, melynek értelm ében A ndrás 
örökösévé fogadta a vele egy vérből származó Szlopnai M enyhértet 
és beengedte zam árdi, újfalui, dvoreci, klobusici, kislevai, kohanóci, 
drietom ai és zab láti birtokrészeibe, M enyhért viszont kötelezte m agát, 
hogy A ndrást befogadja Oroszlánkő vár és tartozékainak  birtokába. 
A szerződéshez M átyás király is hozzájárult és a ny itra i káp talan  
közbejöttével el is rendelte az ik ta tá st, melynek végrehajtásakor 
azonban Bohunic, Pruszka és Tuhinye, Oroszlánkőhöz tartozó b irto 
kokon a H alupa-család ellentm ondott. Az ik ta táskor a szomszédok 
között m egjelent Zam árdy György is. Egy m ásik ág Leszkócon te r
jeszkedett és M árton özvegye ellentm ondott, am ikor 1478-ban Vere- 
bélyi G yörgyöt új adom ány címén be akarták  vezetni Leszkóc b irto 
kába. András zálog címen megszerezte K lobusici Fejes Miklós 
szucsinafalvi birtokrészét is, melybe 1480-ban ellentm ondás nélkül 
be is ik ta tták . A Szlopnai-család m ellett 1482-től egy újabb család 
tűn ik  fel, a Zabláthy-család, mely szintén a Zam aróczy-család bir
tokain  terjeszkedik. Első alkalommal Oszvald zam árdi birtokrészét 
ve tték  zálogba 1482-ben, am it később még további birtokvásárlások 
követtek. A Zamaróczy-család egyik tag ja  (keresztnév nélkül) 1483- 
ban résztvett a zsolnai ik tatásnál. A Szlopnai-családnak lekötö tt 
birtokrészekhez a család többi tagjai is jogot ta r to tta k , azért P é te r 
fia János és Benedek fia János Zamárd, Felsődetk, Klobusic, Ü jfalu, 
Dúló és Dvorecújfalu felkérésétől 1484-ben e ltilto tták  Szlopnai 
János özvegyét B orbálát. György fia Imre, fiai János és György 
1491-ben elzálogosították zam árdi birtokrészüket a Zabláthy-család- 
nak, jó tállást vállalva Ü jfalu és Dúló részbirtokokkal. Drietom ai 
birtokrészük is egyre jobban m egfogyatkozott, am ikor 1493-ban 
János fiai A ndrás és L énárt ellenében a várm egye D rietom a b irtok
ból leánynegyedet íté lt meg D rietom ai Petkovic Péternek. A Zab
láthy-család örökjogon és véglegesen is beült Zam árdba, am ikor
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György fia Im re és János fia M átyás 1493-ban zam árdi birtokrészü
ke t elad ták  a Zabláthy-családnak. A családnak az idegen kezekre 
kerü lt b irtokok visszaszerzésére irányuló törekvése is hiábavaló 
vo lt, m ert am ikor 1494-bén János fiai András és L énárt be ak arták  
m agukat vezette tn i A ndrásnak D rietom a, Dvorec, Ü jfalu és K lobu
sic birtokokban lévő részbirtokaiba, az ik ta tásnál Zam árdi Á bránffy 
János özvegye Borbála és a Szlopnai-család ellentm ondottak. János 
özvegyének és előbb em líte tt fiainak mégis sikerült valam icskét 
visszaszerezni az ősi birtokból, m ert am ikor a Felsődrietom ai-család 
ellen régebbi időbe visszanyúló leánynegyedi pert fo ly ta ttak , a v ár
megye 1495-ben javukra  Ítélt. Az ősi birtokok visszaszerzésére 1498- 
ban  még egy újabb kísérletet te ttek . János fia L énárt ebben az évben 
örökség jogán ism ét be ak arta  m agát ik ta tta tn i A ndrás D rietom a, 
Dvorec, Ü jfalu és K lobusic birtokrészébe és a zam aróci kúriába, a 
Szloptiai-család azonban ez alkalom m al is ellentm ondott. A birtokok 
visszaszerzése helyett egyre újabb részek vándoroltak  idegen kezekbe. 
1500-ban János is e ladta zamaróci kúriá já t, klobusici 4 jobbágytel
két, dvoreci 2 te lké t és 1‘újfalusi te lké t Szlopnai Miklósnak. Majd 
György fia Im re is e ladta 1502-ben zabláti birtokrészét a Zabláthy- 
családnak. János fia M átyás szintén eladta birtokrészeit a Zabláthy- 
családnak, mely 1502-ben adom ányt is szerzett rá  a királytól. A foko
zatos elszegényedés fo lytán a család tag jai között is viszály tö r t ki. 
Miklós fia M árton testvérei Veronika és Borbála nevében 1505-ben 
e ltilto tta  M átyás ny itra i v ikáriust a Veronika á lta l Zamaróczy János 
fia Loránd elleni dotalicium  irán t in d íto tt pere további fo ly tatásátó l. 
A családi b irtokoknak a Zabláthy-család kezére történő vándorlása 
egyre fokozódott. János fia L énárt 1507-ben András Zam árd, K lobu
sic, Felsődrietom a és Dvorec részbirtokait szintén eladta a Szlopnai- 
családnak. M ajd 1508-ban egyezményt kötöttek , melynek értelm ében 
János fia L énárt a János fia A ndrástól örökölt b irtokait : Zam árd, 
Ü jfalu, Dvorec, Klobusic, Kisleva és Felsődrietom a részbirtokokat 
a Szlopnai-családnak ad ta  oly feltétellel, hogy ha ennek m aradékai 
k ihalnának, a  birtokrészek visszaszálnak rá, illetve u tódaira. János 
fia L énárt még ezek u tán  is b írt Felsődrietom án, de 1508-ban itten i 
birtokrészét is elzálogosította a Bobrovniki-családnak. A következő 
években is alig találkozunk mással, m int birtokelzálogosítással.
1508-ban György fia Im re zálogosította el Dúló b irtok  felét a Rozson- 
családnak, 1511-ben pedig L énárt zálogosítja el újfalusi puszta  job
bágytelkét Bobrovniki János deáknak. 1511-ben L énárt újabb egyes- 
séget k ö tö tt Szlopnai Miklóssal, melynek értelmében m agtalan  halála 
esetén Zam árd, Drietom a, Ü jfalu, Dvorec és Klobusic b irtokok Szlop
nai Miklósra szállnak. Birtokrészeik fogyásával újabb birtokokra 
tám aszto ttak  igényt és L énárt 1516-ban e ltilto tta  a Podm aniczky- 
családot a ttó l, hogy Klobusici K orhán László és János klobusici, 
illevkai, dvoreci, zaszkalei és vertizséri b irtokainak eladományozásá- 
hoz hozzájáruljon. Miklós neje K ápy M enyhért leányá Borbála
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1516-ban ügyvédeket va llo tt, m ajd még ebben az évben e ltilto tta  
a ty ja  zam árdi birtokrészének elfoglalásától Zamaróczy János fia 
L énárto t. Közben azonban békebírák közbenjárására kiegyeztek, 
de Borbála úgylátszik meggondolta a dolgot, m ert am ikor Lénárt 
felszólította, hogy a békebírák által m egítélt összeget vegye fel, 
a z t Borbála nem fogadta el. Utolsó középkori adatunk  is b irtok el
zálogosításról szól 1518-ból, am ikor Gergely zam árdi birtokrészét 
zálogba ad ta  a Zabláthy-családnak. —  A dataink szerint teh á t a csa
ládnak  kezén volt kezdetben egész Zam árd, a későbbi időben pedig 
D rietom a, Klobusic, Liborcsa, Illevka, Kőmegy, Vertizsér, Dúló, 
Dulóújfalu, H oholna, Zablát, Kohanóc, Szucsinafalva és Zaszkale 
részbirtokok, azonkívül a család egyideig részbirtokosa volt Orosz- 
lánkő várának is. (1241 : HO. VI. 39., A kadém ia kézirattára ., 1261 : 
H O . VI. 108., Akadém ia kézirattára. 1270., 1265 : W enzel: ÁUO.
V III. 122., Fejér : CD. X. 3. 25^., Dl. 587., 1322 : A kadém ia kézirat
tára.*, 1324: Anjoukori-okm t. II. 142., 1326 : Dl. 25,136., 1341 : 
Akadém ia kézira ttára ., 1355 : Dl. 4574., 1357 : Dl. 25,136., 1366 : 
Múz. T. a X II. 1., Fejér : CD. IX . 7. 253., 539., 1370 : Dl. 5852., 
1375: M otesiczky-lvt., 1379: Dl. 6615., 1380: Dl. 6700., 1388 : 
Múz. T. a., 1418 : A kadém ia kézira ttára ., 1411 : Múz. lv t. középkori 
m ás., 1419 : Dl. 10,815., 1423 : Szulyovszky-lvt., Múz. T. a. I. 8., 
Dl. 11,346., 11,359., 25,137., 11,373., 1424: Múz. T. a. X I. 27., 
1439 : Dl. 13,350., 1455 : Múz. T. a. I. 23., 1456 : U. o. IV. 5., 1458 : 
U. o. IV. 7. IV. 9., 1470: Podm aniczky-oklvt. I. 93., 1471 : Dl.
17.219., N yitrai kp t. B. N. 189., 1474 : Pqdm aniczky-oklvt. I. 116., 
1475: Dl. 16,484., Dl. 983., 25,241., N y itra i kp t. N. 378., 1478 : 
N yitra i kp t. N. 216., 1480 : N yitrai kp t. N. 547., 1482 : Múz. T. a. 
X . 13., N yitra i kp t. N. 11., 1484 : N yitrai kp t. P rot. extraser. I. 14., 
1491: Akadém ia kézirattára ., 1493 : Dl. 20,107., Akadém ia kézirat
tá ra ., 1494 : A kadém ia kézira ttára ., 1495 : Múz. T. a. V. 25., 1497 : 
Akadém ia kéz ira ttá ra ., 1498 : Dl. 24,997., 1500 : Garam szentbenedeki 
konvent. F. 4. N. .32., 1502 : Akadém ia kézira ttára . 1505., 1505 : 
N yitra i kp t. Prot. extraser. I. f. 24., A kadém ia kézirattára ., 1507 : 
Dl. 983., 1508 : Dl. 21,822., 983., N yitrai kp t. Prot. extraser. I. f. 38., 
f. 39., f. 47., Múz. középkori más., Múz. T. a. II. 24., 1516 : Dl.
22.803., G aram szentbenedeki kv t. F. 3. N. 72., N. 73. N. 74., 1518 : 
Lev. Közi. 1937 : 233.)

Zám bó- (Verbkai) cs. István  1419-ben királyi ember volt Kocsóc 
ik tatásánál. Előneve verbkai birtokosságára u ta l (Rakovszky-kvt.)

Zépolyai-cs., A család trencséni terjeszkedése akkor indult meg, 
am ikor István  1477-ben zálogba vette  6200 forin tért a királytól 
az addig H ági Ferenc özvegye kezén lévő trencséni vára t, amelybe 
még ebben az évben be is vezették. A család a zálogbirtokot a későbbi 
időben is meg ak arta  ta rtan i és Ulászló m egkoronázása u tán  sietett 
m agát a vár zálogbirtokában megerősíteni. Ulászló gyenge uralma 
és az állam háztartás anyagi helyzete nagyban előm ozdították
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a  Zápolyai-család birtokszerzési törekvéseit. A zálogjog megerősítése 
u tá n  pár évre, 1493-ban királyi adom ányként m ár örökjogon is meg
szerezték a vára t. Az ellentmondás nélkül tö rtén t beik tatás u tán  biz
to san  ültek a trencséni várban és innen tovább fo ly ta tták  birtokszerző 
politikájukat a megyében. István  nádor 1495-ben adom ányba kap ta  
a  királytól a Kinizsi Páltól m ár korábban 40,000 forin tért zálogba 

v e t t  Léva, K asza és L ietava v árakat is tartozékaikkal együtt és
1496-ban a fejérvári káp talan  be is vezetfe azok birtokába. A vár
u radalm ak megszerzését kisebb birtokszerzések és az uradalm ak 
szem pontjából előnyös cserék követték. István  nádor Milochó, 
H erbo rtin  és M árkuslehota b irtokokat 1496-ban elcserélte a Podm a
niczky-család Ledec és M ojtiny nevű birtokaiért. Meg ak arta  szerezni 
T ep la  b irtokot is, de a Szlopnai-család 1499-ben e ltilto tta  attó l. 
K asza v ár régebbi birtokosa, Leszkóczi György 1505-ben a vár 
felkérése m ia tt utólagos tiltakozást' je len te tt be, de természetesen 
■eredmény nélkül. István fiai János és György tovább fo ly ta tták  
a  birtokszerzést és 1508-ban adom ányba kap ták  a mag nélkül elhalt 
Cserayánszky Tamás b irtokait, de a beik tatáskor Csernai Thehen 
D em eter és a  Podm aniczky-család ellentm ondottak. Még ebben az 
•évben m egvettek egy nemsovai b irtokrészt is. János és György 1513- 
b an  ^megszerezték adom ányba a m agtalanul elhalt Felsőklobusici 
K orhán  János b irtokait, Felsőklobusicon, Illevkán és Dvorecen, de 
a  beiktatáskor László özvegye M argit és leánya D orottya, továbbá 
a  Podm aniczky-család ellentm ondottak. Illevka és Dvorec birtokokon 
a  Posgai Budai-család is ellentm ondott, tiltakozását azonban rövide
se n  visszavonta, m ert az ik ta tásró l szóló jelentésben m ár nem szere
pel ellentmondása. A K orhán János Felsőklobusic, Dvorec, Vertizsér 
^s Zaszkale nevű b irtokaiért fo ly ta to tt perben a király először a 
Podm aniczky-család javára  íté lt, de azu tán  a Zápolyai-családnak, 
m in t jogutódnak 1513-ban perú jítást engedélyezett. A Zápolyai-család 
«lien p ert fo ly ta ttak  a Podm aniczkyak a K orhán László álta l Alsó- 
klobusicon elkövetett hatalm askodás m ia tt is és a király ebben a per
ben  meg a Podm aniczky-családnak engedélyezett perú jítást 1516-ban. 
Az újból m egindult perben 1516-ban tanúvalla tást is ta r to tta k  arra 
vonatkozólag, hogy a Podm aniczky-család a hatalm askodás idejében 
b írt-e  tényleg Alsóklobusicon. Minthogy azonban ez nem nyert beigazo- 
lá s t, a király a Podm aniczky-család ellen íté lt és 1516-ban m eghagyta, 
hogy a nyertes felet, a Zápolyai-családot vezessék be K orhán felső
klobusici, d^oreci, vertizséri és zaszkalei birtokrészeibe. Az ik ta tás 
azonban nem m ent akadály nélkül, m ert am ikor Zápolyai Ján o st és 
■Györgyöt az ítéletlevél értelm ében be akarták  vezetni K orhán Felső
klobusic, Vertizsér, Zalus, Zaszkale és Zakovce nevű birtokaiba, a Pod- 
maniczky-család ellentm ondott, de csak Felsőklobusicon. János 
Sztrásó és a Szerdahelyi Imreffy-család Felsőhricsó birtoka 
h a tá ra i m ia tt 1516-ban per keletkezett és Lajos király vizs
g á la to t is rendelt el. A Korhán-család em líte tt b irtokaiért,
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köztük Illevkáért is folyó per a sok ellentmondás m ia tt nem tu d o tt  
véget érni, m ert az ítélettel lezárt perben a király a Podm aniczky- 
családnak 1516-ban ismét perú jítást engedélyezett. 1517-ben azonban 
mégis befejeződött a per és a Zápolyai-családot Lajos király íté le t
levele értelmében 1517 aug. 17-én bevezették a Korhán-család fel
sorolt birtokaiba. János lévai várnagya, Szentm arjai Benedek 1519- 
ben résztvett a K ereky Gergejy várnagyai és jobbágyai hatalm as
kodásában, am ikor azok Szentm iklósi Pongrác és M ajthényi János 
varini p lébániáját szétrom bolták. A K ereky-család kezén lévő 
Sztrecsén v á rá t is meg akarták  szerezni a Zápolyaiak és tárgyalásokat 
is fo ly ta ttak  annak érdekében. A várra  azonban régebbi jogon igényt 
ta r to tta k  a Szentmiklósi Pongrácok is és 1520-ban be is ak arták  
m agukat abba vezettetni, de Zápolyai János és György ellentm ondtak 
az ik tatásnak . János és György továbbfo ly ta tták  a birtokszerzést a 
trencséni v ár tartozékainak  a szomszédságában és 1522-ben meg
v ették  a H alácsy-család bobrovniki birtokrészét. Ján o st és G yörgyöt 
a  Kam enicsáni-család 1522-ben e ltilto tta  a kam enicsáni birtokrészek 
megszerzésétől, a Zápolyaiak azonban a következő évben, 1523-ban 
a tiltakozás ellenére is m egvették a Kamenicsáni-család 7 kam eni
csáni jobbágytelkét. A Sztrecsén v á ré rt folyó versengés is tovább 
ta r to tt. 1523-ban meg a Pongrác- és M ajthényi-családok tilto ttá k  
Jánost a v ár megszerzésétől. Sztrecsén vára  végül mégis a Zápolyai- 
családé le tt  és 1523-ban Zápolyai Jánosnak  á t  is ad ta  a v ára t M ajt
hényi Gergely, aki az t Kerekyné várnagyátó l v e tte  á t a király 
megbízásából. A család ezen kívül 1524-ben m egkapta adom ányba 
H alupa György testvére D orottya m agtalan  halála u tán  annak 
bohunici birtokrészét is, melybe ellentm ondás nélkül be is ik ta ttá k  
őket. Nemsovai részüket 1524-ben is b írták , am ikor jobbágyaik 
résztvettek  a bohunici ik tatásnál. György és János 1525-ben meg
v ették  a R evistyei Hencz-család egész Ruszkóc, Leszkóc birtok- és 
Lehotka prédium beli részeit. György meg ak arta  szerezni a Szu- 
lyovszky-családtól Szulyó, H radna, M arkófalva és Lucska b irtokokat 
is , de a Nádasdy-család 1526-ban tiltakozo tt ellene. A család kezén 
voltak  Trencsén, Kasza, Léva, L ietava és Sztrecsén várak tartozé
kaikkal együtt, továbbá Klobusic, Illevka, Dvorec, Vertizsér, Zasz- 
kale, Zakovce, Bobrovnik,' K am enicsán, Ruszkóc, Lieszkó, Lehotka 
és Nemsova birtokrészek. (1477 : Dl. 17,981., 17,982., 1490 : Dl.
19.691., 1493: Dl. 19,968., 19,967., 19,969., 1496 : Dl. 20,305., Pód- 
m aniczky-oklvt. I. 287., O. L. Tagányi-hagyaték., 1499: Múz. T. a.
V. 21., 1515 : N yitrai kpt. P rot. extraser. I. f. 32., 1508 : Podm a- 
niczky-oklvt. I. 538., Turóci kv t. Prot. vet. f. 1., 1513 : Dl. 22,371., 
N yitrai kp t. N. 218., Dl. 22,022., 1516: Dl. 22,730., 22,827., 24,353., 
G aram szentbenedeki kv t. F. 94. N. 34., F. 127. N. 9., 1517 : Dl.
22.938., G aram szentbenedeki kv t. P rot. I. f. 14., 1519 : Garam szent
benedeki kv t. F. 59. N. 12., 1520 : Letopis. X I. 2. 83., 1522 : Garam- 
szentb%nedeki kv t. Prot. B. f. 26., F. 1. N. 66., Lev. Közi. 1937.,
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239., 1523 : M ajthényi-lvt., Letopis. XI. 2. 83., 1524 : Múz. T. a. 
X. 29., N yitrai kpt. Dd. N. 2., 1525 : Garam szentbenedeki k v t, 
Prot. B. f. 78., 1526 : Teleki-cs. zabláti Ívta.)

Zarjeci-cs. István fia Vencel soltész 1512-ben a nagyaty játó l 
Tuhinyei Gergelytől 2 tuhinyei jobbágytelket kap. (Turóci kv t. 
P rot. vet. f. 20.)

Zaszkalei-cs. Pál tanú  volt 1405-ben Dulici Gyurgy végrende
leténél. A ndrás fiai Illés és János Szulyón, H radnán  és Rimanócon 
b írtak  részeket, m elyeket Lőrinc győri várnagy is felkért, de a család
1408-ban tiltakozást je len te tt be a felkérés ellen. Szulyói Im re 
szkalkai apá t A ndrásra és fiaira Vencelre és Illésre hagy ta  végren- 
deletileg szulyói és hradnai birtokrészeit, de a Szulyovszky-család 
1457-ben e ltilto tta  őket a felsorolt birtokrészek elfoglalásától. A család
—  neve u tán  következtetve —  valószínűleg azonos a Csonkakőmegyi- 
családdal, de olyan hiányosak adataink, hogy az összefüggést a két 
család között nem tud ju k  m egállapítani. (1405 : Podm aniczky-oklvt. 
I. 9., 1408 : O. L. Post adv. F. 26. N. 27., 1457 : Szulyovszky-lvt.)

Zavadai-cs. B irtokügylettel kapcsolatban a család neve csak 
1520-ban szerepel és így m egállapítható, hogy nevét a várm egye 
északi részében fekvő Zavadától nyerte. György 1475-ben szomszéd
ként jelent meg Nedece ik ta tásánál, 1482-ben pedig a zsolnai ik ta tás
nál. János 1509-ben a krasznói ik ta tásnál volt szomszéd. Félix 1508- 
ban a csernai, 1513-ban a klobusici, 1519-ben pedig a mojsfalvi 
ik ta tásnál volt királyi ember. 1520-ban perben állo tt Szentm arjai 
Benedek deákkal, am ikor mojsfalvi birtokáról idézik meg. A per 
tá rgya  azonban, melyben Félix a m egítélt esküt le is te tte , ismeretlen. 
Tekintve azonban, hogy Szentm arjai H liniken volt birtokos, való
színűleg H linikért folyó birtokperről volt szó, am it még jobban 
megerősít az, hogy Félix felesége Svedergál Miklós leánya K atalin  
vo lt és ezen a réven Félix is birtokosa volt H liniknek. (1475 : Ne- 
deczky-lvt., 1482 : Esterházy-hitb . lvt. Rep. 28. F. C. N. 176 et NB., 
1508 : Podm aniczky-oklvt. I. 540., 1508 : U. o. I. 573., 1513 : Dl.
22.371., N yitrai kpt. N. 218., 1519 : Múz. középkori másolatok, 
1520: Turóci kvt. Prot. vet. f. 29., 33., O. L. Tagányi-hagyaték.)

Zavoczky (Üjfalusi) cs. Benedek 1523-ban ügyvédeket vallo tt. 
Előneve újfalusi birtokosságára m uta t. (Lev. Közi. 1937. 239.)

Zeleznai-cs. B irtoka ismeretlen. Dank fia István 1366-ban a 
klobusici hatalm askodás kivizsgálására kiküldött királyi em ber volt. 
(Múz. T. a. X II. 1., F e jé r: CD. IX. 7. 253.)

Zerniho- (Zernyni) cs. Zernyho Mihály özvegye Borbála 1514-ben 
ellentm ondott, amikor a Halácsy-családot be akarták  vezetni a bob- 
rovniki birtokrészbe. (N yitrai kpt. D. N. 676.)

Zid-cs. L. Maloveczky néven.
Ziho- (Alsódraskóci) cs. A Draskóczy-család egyik ága. Zyho 

Péter neje Anna és leánya M árta u tán  1484-ben h itb é rt és jegyaján
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dékot, illetve leánynegyedet fizet M árta férjének Sissói H ipolitnak 
a  Draskóci Laszkár-család. (N yitrai kp t. P rot. extraser. I. f. 9.)

Z lam ka- (Ádámfalvi) cs. Előneve szerint Ádám falván volt b ir
tokos. Ezenkívül János b írt egy velcsici kúriá t is, m elyet 1524-ben 
v e tt  Ádámfalvi György fiaitól. (Turóci kv t. Prot. vet. f. 85.)

Zobori apátság A várm egye korai kialakulását legjobban m u
ta t ja  az apátság terjeszkedése, m ert a zobori oklevélben 1113-ban 
•említett birtokai, Dobra, Nozdrokóc, Radis és Latkóc a  két főtele
pülési területen, a Vág és a Bebrava folyók völgyében fekszenek. 
B irtokait később lassanként elvesztette és csak a későbbi keletkezésű 
A páti b irtoka m arad t meg Trencsén m ellett, de 1378-ban és 1410-ben 
a z t is m int a Velcsiczky-család zálogbirtokát említik. (1113: Fejér- 
pa tak y  L ászló : K álm án király oklevelei. 69., HO. VIII. 5., 1378 : 
Dl. 6538., 1410 : Dl. 9694.)

Zólyomi Donch 1. .Ba/assa-családnál.
Zomorjókuthy-cs. 1. a Tőkésújfalusi-cssdádnál 1511-ben.
Ztorskoi-cs. E^irtoka ismeretlen. B álint és András 1476-ban 

szomszédok voltak Lednice vár iktatásánál. (Dl. 17,752.)
Zuznieh- (Bolondóci) cs. Miklós Kocsóc és R akolup b irtok

részekhez ta r to tt  jogot és azokat el is ak arta  idegeníteni, de a Kocsóci- 
család 1422-ben tiltakozo tt ellene. (Rakovszky-kvtár.)

Zverki-cs. M átyás és János 1493-ban a zam árdi ik tatáshoz ki
kü ld ö tt királyi emberek voltak. B irtokuk ism eretlen. (Akadémia 
kézirattára .)

Zvozderkovi-cs. Imre 1520-ban királyi ember volt a szedlicsnai 
ik tatásnál. Nem lehetetlen, hogy ez a név elírás Nozderkóci helyett. 
<0. L. Kisebb letétek. 52. cím. 101. sz.)

Zsolna város. A többi városokhoz hasonlóan Zsolna is szerzett 
b irtokokat, részben, hogy önellátását biztosítsa, részben pedig, 
hogy a város területéről az idegen nemesi birtokosokat kiszorítsa. 
A  város soltészi joga, m iután  m ár korábban is gazdát cserélt, 1483-ig 
Podm aniczky Balázs özvegyének és fiainak a kezén volt, de ekkor a 
soltészi jogot korábban a Szentmiklósi Pongrácok által b írt házzal 
-és tartozékaikkal együtt m egvásárolta a város és abba ellentm ondás 
nélkül be is  vezették. Krasznó falu is valószínűleg a soltészsághoz 
ta rto zo tt, m ert később azzal kapcsolatban emlegetik állandóan. 
A város azonban m int földesúri hatalom  a la tt lévő helység folytonos 
zak latásnak  volt kitéve és a soltészságot K raszna faluval elvette a 
várostól Kamicsáci H orváth  Márk, de azután özvegye M agyar 
Benigna 1509-ben visszaadta. A felsoroltakon kívül a soltészsághoz 
ta rtoz tak  1509-ben a város terü letén  a Sabathfew d nevű földek, 
a Zsolna folyón levő malom harm ada, továbbá Krasznó egészbirtok 
és Zavodjén 4 jobbágytelek, m elyeket m ind Podm aniczky Balázs 
■özvegyétől v e tt a város és abba 1509-ben újból b e ik ta tta tta  m agát. 
A soltészságot és ta rtozékait a Podm aniczky-család később szerette 
volna visszaszerezni, de am ikor ezekbe 1519-ben be akarta  m agát
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ik ta tta tn i, azt a zsolnaiak fegyveres erővel m egakadályozták. A Pod- 
m aniczkyak azonban 1520-ban ennek ellenére elfoglalták Zavoda 
b irtokot, m in t az t a zsolnaiak panaszára elrendelt vizsgálat megálla
p íto tta . (1483: Podm aniczky-oklvt. 1. 173., 1509: Turóci kv t. 
Prot. vet. f. 11., Podm aniczky-oklvt. I. 571., 1519 : Dl. 23,279., 
1520 : 23,334.)

Zsámbokréti-cs. Trencsénmegyei család. György 1478-ban zsám- 
bokréti b irtokos volt és m in t szomszéd résztvett Nemeslieszkó ik ta 
tásánál. György Nemeslieszkón is b írt és o ttan i részeibe 1496-ban 
be is ak a rta  m agát ik ta tta tn i, de a Szlopnai-család ellentm ondott, 
azonban ennek ellenére is m eg tarto tta  nemeslieszkói részét, de annak 
felét 1499-ben fia János nevében is eladta a Rozson-családnak. 
J^nos és Miklós 1513-ban szomszédok voltak  a velcsici ik tatásnál. 
Ugyanez a János 1521-ben zálogba vette  a Kohanóci-család trebini 
birtokrészeit. (1478 : N yitrai kp t. N. 216., 1496 : A kadém ia kézirat
tá ra ., N yitra i kp t. O. N. 13., 1499 : Múz. T. a. I. 20., 1513 : O. L. 
Post adv. F. 26. N. 27., 1521 : Lev. Közi. 1937. 236.)

Zsámbokréthy-cs. Valószínűleg a nyitram egyei Zsám bokréthy- 
család tag ja  vo lt az a László, aki 1493-ban a ny itra i h a tá r  közelében 
fekvő Kissztrecsén b írt. (Múz. T. a. X. 5.)

FŐISPÁNJAI.

A nnak a fontos szerepnek következtében, m elyet Trencsén 
várm egye m int határszéli várispánság m ár a  legkorábbi időktől 
b e tö ltö tt, főispánjai több esetben az országos méltóságok soraiból 
kerültek ki. Szakadatlan sorát a  főispánoknak ritk án  b írjuk , ennek 
ellenére első ism ert főispánja még a X II. században feltűnik  Mihály 
személyében, aki 1193 és 1195 között tö ltö tte  be a főispáni tisz t
séget. (ÁUO. X I. 57., 59., 61., Balassa-lvt. 1274., Fejér : CD. II. 301.) 
1208— 1209 között M árton nevű főispánja ismeretes. (Dl. 54. HO.
VII. 4.) A következő ism ert főispán csak hosszabb szünet u tán , 
1241-ben tűn ik  fel Ladom ér comes személyében (HO. VI. 39., Aka
dém ia kézirattára), aki azonban valószínűleg azonos az 1242— 1247 
között főispánként széket betöltő Bagomér comessel. (ÁUO. VII.
134., H azai okit. 9., Dl. 254., 293., Fejér : CD. IV. 1. 170., Akadém ia 
kézira ttára , HO. VI. 97.) Bagomér nemcsak főispánja, hanem  egyik 
legnagyobb birtokosa is volt a vármegyének, m ert ebben az időben 
b írta  a zsolnakörnyéki összes v á rak a t és az alsótrencséni Szucsa 
v ir á t  is. Bás fia Bás comes 1251-ben volt főispán. (ÁUO. X I. 375., 
Apponyi-okm t. I. 1., F e jé r : CD. VII. 1. 278.) U tódai az Orlóci vagy 
(Garam)mikolai nevet viselték, akik Ugróc vár b irtokában  szintén 
a trencséni nagybirtokosok közé tartoz tak . A következő ism ert 
főispánok, így 1259-ben Benedek királynéi tárnokm ester (HO. VI. 97.,
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Akadém ia kézirattára), 1262— 1267 között a H éder nembeli H errand 
lovászm ester (ÁUO. V II. 1. 55., 122., H éderváry-oklvt. I. 3., Szu- 
lyovszky-lvt., Dl. 587., Fejér : CD. X. 3. 255., HO. VI. 149.), 1267— 
1269 között Mihály fia Jak ab  főpincemester (ÁUO. III. 156., Mote- 
siczky-lvt. 1521) valam ennyien országos m éltóságokat tö ltö ttek  be. 
István, ak it curialis comes-nek m ondanak, 1268— 1272 között 
tö ltö tte  be a főispáni széket (ÁUO. VIII. 218., HO. VI. 187.), de 
lehet, hogy csak Jakab  főpincemester alispánja volt, ami annál 
inkább valószínű, m ert adataink  szerint tisztségének kora összeesik 
Jak ab  főispánságának idejével. R átót-nem beli István, m in t királyi 
főlovászmesterséget betöltő országos m éltóság 1272-től volt trencséni 
főispán. (Dl. 596., ÁUO. XI. 545.) U tódja  Gyula-Zsombor nembeli 
Szölgyéni E rdő comes 1274-ben viselte a főispáni tisz tet. (HO.
VIII. 161.) A következő 1275. évben a főispáni tisz te t Csák nembeli 
M áté fia István  viselte, aki e m ellett még a királyi főasztalnokságot is 
betö ltö tte . (Fejér: CD. V. 2.245.) Trencséni főispánságára több adatunk  
nincsen, azonban a következő évekből más trencséni főispán nevét 
sem ism erjük, így valószínű, hogy a várm egye az északnyugati 
részekkel együtt m ár ekkor a Csák-nemzetség hatalm i körébe esett. 
Unokaöccse, a híres Csák Máté, részben királyi adom ány folytán, 
részben pedig erőszakkal megszerezte az egész Trencsén m egyét, 
melynek főispáni tisztségét 1292-től haláláig, 1321-ig viselte. (Tört. 
Tár. 1907. 171. A század főispánjaira 1. még Tört. Tár. 1898. 114.) —  
Csák M áté halála u tán  a politikai és birtokjogi tek in te tben  erősen 
lesüllyedt várm egye élére éppen ezen okoknál fogva ism ét országos 
m éltóságot viselő főúr, az Aba-nembeli Nekcsei Dem eter királyi tárnok- 
m ester került, aki 1322— 1336 között viselte a főispáni tisztet. (Tört. 
T ár. 1907.171., Apponyi-oklvt. I. 60., Forgách-lvt. 1330., Zichy-okmt.
I. 222.) U tána ism ét csak hézagos sorát ism erjük a főispánoknak. 
1341 elő tt Domokos (Akadémia k éz ira ttá ra : Bossányi-lvt.), 1347-ben 
Lipoldus árvái várnagy volt a megye főispánja. (Tört. Tár. 1907. 171.) 
1352-ben a legnagyobb országos m éltóság, a nádor személyében 
K ont Miklós tö ltö tte  be a főispáni széket és viselte 1357-ig (Teleki
család zabláti Ívta., Múz. T. a. 1355., O. L. Bossányi-lvt. A. 75.), 
am ikor a Balog-nembeli Szécsi Miklós v á lto tta  fel (Tört. T ár. 1907. 
171.), aki a k irály i főasztalnok, horvát-szlavon, m ajd  Szörényi bán is 
volt. A következő házagos sorozatban ism ét országos méltóságok 
tö ltö tték  be a főispáni széket, így 1373-ban Czudar Péter országbíró 
(Tört. Tár. 1907 : 171), 1375-ben pedig az Ákos nembeli Bebek 
György tárnokm ester. (Múz. T. á., Fejér : CD. IX . 5. 37.) 1382-től 
a  Kácsics nembeli Szécsényi K onya Szörényi bán  fia; Ferenc és 
Simon viselik a főispáni tisz te t 1389-ig (Tört. Tár. 1907. 171.), úgy
látszik azonban m egszakítással, m ert 1386-ban Herm an-nem beli 
Laczkffy Dénes fia István  főlovászmester szerepel főispánként, aki 
m ár m in t nádor 1390-ben is viselte a főispáni címet. (T ört. T ár.
1907., 171., N ádasdladányi lvt. I. 11.) —  A várm egye északi része^
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m in t a m unka elején m ár megemlékeztünk róla, a XIV. században 
önálló közigazgatási terü le teket képezett. —  A XV. század főispánjai 
között m ár nem akad annyi országos méltóság. 1402 és 1404 között 
Schönwaldi Bohussius (Dl. 8880., 8694., Akadém ia kézira ttára , 
Turócszentm ártoni nem zeti múzeum), m ajd  1408-ban Benedek és 
Dénes főispánságáról tu dunk  (Simonyi-lvt.). U tóbbiak valószínűleg 
csak alispánjai lehettek az 1409-ben főispánként feltűnő Garai Miklós 
nádornak. (N ádasdladányi lvt. I. 14.) Stibor vajda, aki m ár 1394-ben 
viselte a főispáni tisztséget, 1410-től kezdve ism ét m in t trencséni 
főispán, sőt m int az egész Vág-vidék u ra  szerepel. (Tört. Tár. 1907. 
171. Múz. T. a. 1410., W enzel: Stibor vajda.) Leszkóczy Kis István, 
ak i 1415 és 1421 között m int a várm egye főispánja szerepel, való
színűleg csak Stibor alispánja volt. (Dl. 10,329. Akadém ia kézirat
tára . 1418., Múz. T. a. 1421.) 1420-ban különben Czedlicz Miklós 
főispánságáról is tudunk. (Múz. T. a.) 1430-ban Czekei M árton volt 
a  főispán (Akadémia kézirattára), ak it Schellendorf K onrád v á lto tt 
fel tisztségében és viselte azt 1433-ig (Dl. 12,485., 12,564.), am ikor 
Neczpáli László főispánsága következett 1436-ig. (Dl. 12,620., Ju s th - 
levéltár. 1472.) A trencséni várak  nagy része 1439-ben Ciliéi Ulrik 
kezére kerü lt, így valószínűleg ő tö ltö tte  be a főispáni széket, noha 
1439-ben csak trencséni kapitánynak  nevezik. (DL 12,620.) A kezén 
levő  v á rak a t a H unyadiak vá lto tták  magukhoz és H unyad i László 
többször szerepel a megyében, így valószínűleg ő vo lt a főispán is. 
Mátyás király uralkodása a la tt 1463 és 1464 között Szénási László 
főispánságáról és trencséni kapitányságáról (Forgách-lvt. 1463., 
A kadém ia k ézira ttára  1464.), m ajd  1467-ben P arlag i László főispán
ságáról tudunk. (Múz. T. a.) A várm egye főispáni tisz tjé t 1473 és 
1476 között Hági Ferenc tö ltö tte  be, akinek a kezén volt zálogban 
a trencséni vár is. (Múz. T. a. 1473., Dl. 19,729.) Özvegyétől a v ára t 
a  Zápolyai-család v á lto tta  magához. M inthogy H ági Ferenc u tán  
több  főispánról nem tudunk , valószínű, hogy ezt a tisz te t a v ár urai, 
a  Zápolyaiak tö ltö tték  be a középkor végéig.
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TRENCSEN VÁRMEGYE 

A HUNYADIAK KORÁBAN
i i B u / n

Dr. FEKETE NAGY ANTAL és  I)r. GLASER LAJOS

MÉRETAKANY: 1 » 0 .000





Csánki Dezső történeti földrajza korának legnagyobb egyéni 
történetírói vállalkozásainak egyike. M unkája Teleki József a 
„Hunyadiak kora Magyarországon” című, 12 kötetes soroza
tának részeként jelent meg. Az 1—3. és 5. kötet Csánki gyűjté
se (megjelent Budapest, 1890— 1913), a 4. kötetet — 28 évvel 
később — Fekete Nagy Antal rendezte sajtó alá.

Reprint sorozatunkban mind az öt kötet, egyenként lát nap
világot.

Csánki Dezső művével egy új tudományágat, a történeti 
földrajzot honosította meg Magyarországon.

A „Hunyadiak korát” tágan értelmezte, az egész XV. száza
dot értette rajta, de Hunyadi János működésén és Mátyás ural
kodásán kívül az egész Zsigmond-i korszakot is áttekintette, 
sőt sok esetben a történeti folyamatok eredetének kedvéért az 
Árpád-kor végéig nyúlt vissza. Az első kötet nagyobbrészt az 
alföldi, a későbbi Partiumba tartozó, az északkelet-magyar
országi valamint néhány felföldi vármegyét foglalja magába. 
A második kötetben délalföldi, déldunántúli és délvidéki vár
megyék adatait találjuk. A harmadik kötet felöleli a további 
dunántúli megyéket.

A Fekete Nagy Antal szerkesztette negyedik kötetben Tren
csén megye adatai kerültek feldolgozásra.

Végül az ötödik kötet négy erdélyi vármegyét tartalmaz.
Az ötkötetes mű tudományos forrásértéke igen nagy, de ér

dekes olvasmánya lehet a történetírás iránt érdeklődő szélesebb 
közönségnek is.
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Alt Rudolf: Buda-Pest. 1845. Magyar és német nyelven (elfogyott) 
Bartal Antal: A  magyarországi latinság szótára. 1901. (elfogyott) 
Chernel István: Magyarország madarai. 1—3. kötet. 1899.
Czifrai István: Magyar nemzeti szakácskönyv. 1840.
Csánki Dezső— Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza 

a Hunyadiak korában. 1— 5. kötet 1890— 1897., 1913., 1941. • 
D obos C. József: Magyar-franczia szakácskönyv. 1881. (elfogyott) 
Erdős József: Magyar fürdő-kalauz. 1911. (elfogyott)
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1840.
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Kubinyi Ágoston: Magyarországi mérges növények. 1842.
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1818.
Nagyváthy János: Magyar practicus termesztő — magyar practicus te- 

nyésztető. 1821— 1822.
Pák Dienes: Vadászattudomány. 1829. (elfogyott)
Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.

1— 2. kötet. 1899. (elfogyott)
Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. szá

zadban. 2— 3. kötet. 1879.
Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai. 1924.



Sambucus, Johannes: Veterum aliquot ac recentium Medicorum Philo- 
sophorumq. Icones. Leyden. 1603. Magyar, német és angol nyelvű 
tanulmánnyal.

Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870— 1930). 1931. (elfo
gyott)
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