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E L Ő S Z Ó .

Az Isten irgalma megengedte, hogy amit jó szándékkal 
kezdtem, azt, nyugodt lelkem birtokában maradva, bevégezhessem.

Legyen O neki bála, legyen a dicsőség az Övé, kinek 
sugalma és segélye nélkül sem egyes ember, valamint az egész 
nemzet sem kezdhet, annál kevésbé viliét véghez, ami valóbair 
jó és áldásos.

I jegyen felebaráti szivből fakadt hála és tisztelet azon nemes 
lelkeknek is, kik nekem e vállalatban segédmunkát nyújtottak, 
és akik azt rokonszenvvel fogadták.

Nem történelem eme kötetek, hanem anyag annak kezére, 
aki a magyar társadalom történelmét egykoron megirni fogja. 
Egy, sok hányattatások közt aczélozott család éleményeinek adatai 
egyszersmind a magyar társadalom küzdelmeinek mozzanatai.

A mag elvettetik ; ki fogja az aratást kezdeni, vagy be- 
végezni, Istennek a titka. Más az, aki vetett, más az, aki aratni 
fog, ez a társadalmi életnek a szabálya.

Nem öntetszelgés, hanem a nemes család szeretete, melynek 
késő ivadéka vagyok, vezetett e kiadásra, melylyel, a nemes 
foglalkozás élvezetében, hazafiui szándékomnak is eleget tettem.

Az adatok hiányos sóvársága, vagy gyér szórványossága 
nem vádolhat, inkább azok bősége nyomott, aggasztott leg
inkább. Ha, ami az okmányokban jogi szempontból szükséges, 
de a szövegezésben czéhszerü, nem mellőztetik, ha más sok 
okmány nem kivonatosan közöltetik, tiz kötetnek kerete is szűk 
leendett eme 1600 darabot meghaladó anyagra.



Minden okmányhely azonban, hol a család emlékei hevernek, 
nem vétetett igénybe. A győri, a váczi káptalan hiteleshelyének 
okmánytára szándékosan érintetlen maradt; a beszterczei káp
talan őrizetében levő turóczi prépostság okmányai csak névről 
emlittetnek; az abaujmegyei, Kassa, Eperjes, Korpona, Zsólyom 
városi levéltárak egészen elmaradnak; ugyszinte Palásthy Mária, 
Bartakovich Auguszt özvegyének birtokában levő családi okmá
nyok is, melyeket édes atyja, Palásthy Victor után örökbe vett, 
függő pecsétes hártyán írottakkal vegyítve, későn jutván tudo
másomra: szem im elé, kezeim alá nem kerültek.

Aki váratlanul feltűnt, várva le is tűnik: mindenikünknek 
ez az osztályrésze.

A nemes családnak hazánk több tájain lakó tagjai, kik e 
kötetek adatain elmélkedni fognak, kérem, búcsúszó gyanánt 
fogadják: tiszteletre érdemes, akit a nemzet feje, az apostoli 
király nemesit; nagyobb tisztelet illeti azt, kit az Isten nemesit, 
mert az a nevet, Ez magát a személyt, a lelket nemesíti, a 
kér. erkölcs tökélyeinek fokain magasra, magasabbra emelve. 
A nemes név alatt feltűnő nemes s zív , nemes lélek, kedves 
összhangzás; nemes név, nem nemes élet, utálatos el enmondás. 
Ez minden emelkedésnek, minden sülyedésnek jelzője, titkot
fejtő kitevője . . . egyes embernél, családnál, egész nemzetnél.

Esztergom, 1891. Szent-István-király ünnepnapján.



Vér- és birtok-adó a családban.

Dunán innen és Dunántúl lévén a család elter
jedve, Tökölyi Imre és Ilákóczy Ferencz által vezetett 
belháborukban nagy részt vett, nagy vér- és birtok- 
adót fizetett. Több tagja a csatákban elesett, amit a 
birtokból, a katonai első felszerelésre az elzálogosítás 
meghagyott, azt a hütlcnségi bűn a király ellen, el
kobzás czim alatt, elnyelte. Szegénység, gyász, elha- 
gyatottság nyomta az árvákat, az özvegyeket.

Palásthy Menyhért, és Gábor az eredménytelen, 
hadi tettekben is silány, dicsteleu Tökölyi lázadásához 
csatlakoztak.

Deák Farkasnak, „A bujdosók levéltára“ czim 
alatt közzétett emlékiratában, a bujdosók által, Apaffy 
Mihályhoz l ß 79. oct 12-én Írott levelet Palásthy 
Menyhért is aláírta, melyben a bujdosók a császári 
kegyelmet elfogadják, hanem lelkűkben mégis a láza
dáshoz hívek maradnak. „Az Istenért kérjük nagy
ságodat, ha kénytelenségbftl utolsó veszedelmünket 
távoztatjuk s a tractához hozzá fogunk. Mi úgy is a 
fényes porta és a ngysgod. hűségében megmaradunk. 
Datum in oppido Miskolcz.“ (Thaly Kálin. 113. 116.
1.) A kétkulacsosság, a lelkivakság, a hűtelenség ne 
tovább ja.

Dobay Zsigmond naplója Munkács várának vé
delméről 1086. jul. 5-éről említi: „egy ember jött



Eperjesről, az bizonyosan referálta Caraffa szekerei
nek felverését Palásthy által Liptóba.“ Ez is Menyhért 
volt, amely fegyveresin a Palásthy nevet Caraffánál 
veres, vagy inkább véres jegyzékbe osztotta. (Thaly. 
Történeti emlékek. II. 443.

Szalay M. O. történetében inja: „Palásthy Gábor, 
nyitrai nemes, előbb egyike a mindig harczra kész 
bujdosóknak, utóbb ősi fészkében (Felső-Köröskény) 
gazda, elmarasztalva, (Eperjesen, 1687. máj. 9-én) a 
zsarpadon tett vallomásának alapján, hogy lludnyánszky 
(Györgytől) épen 1687. uj esztendő napján pénzt vitt 
volna a munkácsi várba,“ Zrinyi Ilonához, Tökölyi 
Imre nejéhez.

Yele véreztek el ugyanazon a napon Székely 
Endre, Bezzegh György, Radvánszky György és 
Kovács György.

Palásthy Gábort a zsarpadon felesége is kény
szerült szemlélni, kegyelemből megnyerte, hogy a 
mellen, hason és együvé szorított czombokon kiön
tött, a szabad levegőben, a léghuzam áramlatainak 
kitett, égő zsarátnok tűz alatt féltesten összeégett 
férjét még néhány órán át, a tömlöczben, lehetőleg 
ápolhassa.

Ezekről irta Otlik a naplóban, (Thaly K. 114.
1.) „ugyan szépen maradtak volt meg, például sze
gény Keczerék, Bezzegh György, Palásthy Gábor 
stb., akik jellemesek voltak.“ A  ,kellemesek“ szót 
valószínűleg gúnynak használja Otlik, hogy a tractát 
elfogadták, és jutalmul Eperjesen kínos halált arattak: 
pedig eme kínos halált nem a tractának elfogadása, 
hanem inkább az álnokság az elfogadásban ered
ményezte.

Menyhértnek és Gábornak birtokai elkoboztattak.



Rákóczy Ferencz hadseregeihez többen csatla
koztak, s életükkel, birtokukkal fizettek.

Palásthy Ádám, a dunántúliak közül, Eszter- 
házy Antalnak egy ezeret toborzott, Gencsy Zsig- 
mond kivánta, hogy Ádámot mellette hagyják. (Thaly.
II. Rákóczy F. I. 02. 1704-ben.)

Ádám az ö ezerét a lakosoktól erőszakkal elvett 
élelmen tartotta. A  karácsolás napi munka volt, „nem 
gondolnak senkivel semmit, — igy szól az okmány, 
— (Thaly K. I. 07.) bort, gabnát, marhát, juhot és 
amit kaphatnak, csak elhajtják, amint Palásthy Ádám 
és Kisfaludy íjászló Czenkről vagy tájáról.“ A gaz
dag sopronyi német gazdák, a bőségből éhségre s 
nyomorra lettek kidobva.

Az ily erőszakoskodáshoz, az élelmiszerek köve
telései közt, a személyes bántalmazások is járultak. 
Herkó Fülöp, móriczhidi plébános, Írja Károlyi Sán
dorhoz (1704. márcz. 10.) „engemet rút átkokkal 
szidalmaztak (a kuruczok), egy pápista emberemet 
halálra leverték, magam is, kevés híja, meg nem 
öltek. Ezen menvén Palásthy uram, kérdezvén őket, 
azt mondták: Török István parancsolatjából cseleked- 
ték.“ (Thaly K. I. 315.) A  parancs tehát nem csak 
az élelmiszerek behajtására, hanem testi bántalma
zásokra is szólt, miként Hatvan városának teljes 
fölperzselésére. A hosszú belháboruknak éltető ereje 
a Protestantismus lévén, ez éltette Rákóczy Ferencz 
hadait is, a kath. clerus, daczára hogy Rákóczy párt
ján az egri püspök, több pap és nagy tömeg katho- 
likus volt, a kuruczoknál gyengédségre, még Herkó 
pater személyében sem számolhatott.

Palásthy Ferencz, Eszterházy Antal dragonyos 
ezerének alezredese, Palásthy Imre pedig hadsegéde
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volt. Rákóczy Ferencz levéltárában 1706-ról olvas
hatni: „nem kétlem, vagyon ngysnak. értésére, hogy 
a kuruczság Léváig penetrált, és Korponában benne 
vagyon és korponai commendánttá lett Palásthy Fe
rencz.“ (Thaly K. IX. 101.) — 1707-ről: „Palásthy 
Ferencz vezénylete alatt Eszterházy Antal dragonyos 
regementje 1707. őszszel, Érsekújvár táján megmus- 
tráltatott, complette ezer fő volt.“ (Thaly K. IX. 
452.) Rákóczynak Sárospatakról nov. 14-én írott, le
vele gyanittatja, hogy Palásthy Ferencz Rákóczy 
előtt vádló jelentésekkel is terhelletett, mert Rákóczy 
igy szól: „Palásthy, ugv látom, még most is szokás
ban tartja és különbözteti a fizetés tabelláját a szol
gálatot tevő tab e llá iu l,.................mivel már másszor
is tapasztaltam dexteritását a tabellák csinálásában, 
most avval ne éljen, mert büntetésemet el nem kerüli.“ 
(Thaly K. III. 183.)

Palásthy Imréről Írja Bezerédy Imre Eszterházy 
Antalnak: „General-adjutant Palásthy Imre uram 
excellentiádnak bővebben rclatiót téliét az itt (Ipoly- 
ságh) levő dolgokról.“ (Thaly K. IX. 311.)

Az 1755-ben Hatvanon tartott tanuvallomási 
jegyzőkönyv vallja: „Palásthy János, mint katona 
telepedett le Hatvanban.“ János közlegény volt, 1708. 
mint sebesült, és hadi rabságból hazatérve, egy zá
logosító levélben (1. 117. lap. 1708.) írja: „minthogy 
én, Palásthy János, (neje Gáesi Anna) már rabságot 
is szenvedtem, mindenből megfősztattam, feleségemre 
sem viselhetek úgy gondot, mint kötelességem kívánná" 
— minden, még reá váró birtokait Szeleczky János
nak 40 tallér árán eladta, — „mert engemet mos
tani szorgos szükségemben az atyafiak közöl senki



meg nem szánt, hanem ő kegyelmük" (Szeleczky Já 
nos és neje, Gyürky Borosa)

1762, (lásd 313. 1.) ,,a tanuk vallják azt is, 
hogy Palásthy Jánosnak három fia volt, István, János, 
András; István, mint katona, fiatalon esett el Tren- 
osénnél “ (1. Tlialy K. IX. 530.) E csata, Rákóczy 
vereségeinek kezdete, 1708. aug. 4-én történt.

1740-ik évben felvett tanúvallomások állítják 
(1. 103. lap): „Palásthy Mihály a kurucz háborúhoz 
csatlakozott, és Vöröskőnél elesett.“ Egy másik tanú 
vallja: „Mihály, Rákóczy idejében, a kuruczok közé 
adván magát, Vöröskőnél harczban elesett.“

Egy második Palásthy István még 1711-ben is 
a kuruczok közt harczolt, mert Bivolini István naplója 
említi: „per Böszörmény, Nánás transeuntes, (ápr.
22.) mane circa horam septimam Cassovienses able
gati Georgius Nikházy, Stephanus Palásthy, Michael 
Szőke (Nikházy és Szőke családok dunántúli megyeiek, 
tehát Palásthy István is az ottani Palásthyak közül 
volt) nobis obviarunt, qui in campo Károlyiano con
gregatos Hungaros accedere volebant, ac quiduam ibi 
agatur, expiscari.“ (Thaly K. 429. 1.) Pálffy és K á
rolyi béke és egyességi érintkezései megtudattak, 
Rákóczynak leghívebbjei reményt vesztve, a harcz-unt 
magyar néppel együtt béke után vágyott; mi igaz 
légyen a szállongó hírekben, a kassai kurucz csapat, 
hogy biztos tudomást szerezzen, bizalmi férfiakat kül
dött, az egész kurucz seregnek, de facto, legfőbb 
tábornokához, Károlyi Sándorhoz.

A kuruczok legmakacsabbja, a családból Palásthy 
Miklós, Eerencz consiliarius referens testvére volt, aki 
a Pálffy és Károlyi közt máj. 1-én (1711) megálla
pított s Eleonora császárné által máj. 26-án aláirt



békepontok II-ik pontját megvetvén, a magyar korona 
hűségére vissza nem tért, Bercsényivel, Rákóczyval 
Jaroszlavba, nemsokára tovább költözött, s hol tették 
le csontjait az anyaföldbe? nem tudni. Rokonaitól, 
testvéreitől, atyjától, hazájától, nemzetétől elsza
kadva, bujdosott a széles világon, idegen földön balt 
meg. „Nefariae factioni Rákóczyanae adhaesisse, — 
Írja Pálffy Miklós nádor, nec occasione compositionis 
Szatmariensis ad amplectendam amnistiam et gratiam 
redivisse.“ (155. 1.)

Minden birtoka lefoglaltatott; de Károlyi Sándor 
által javasolt, s a király által elfogadott pótló béke
pont szerint, a birtok nem a kir. ügyésznek, vagy 
a koronának kezébe esett, hanem azonnal a legkö
zelebbi rokonoknak adományoztatott, húgainak Judit
nak és Zsuzsinak, amaz Dániel Ferencz, ez pedig 
Lancsics György nejének. A  birtok, Torony és Dos- 
mát, Vas-, Szentgyörgy, Litér, Papvására, Veszprém 
és Palást, Hontmegyében voltak. A bevezetés 1718. 
máj. 24-én történt meg. (Lásd 155. lap.)

Miklósnak atyja, Palásthy László, kegyelmet 
nyert, Dosmátot Vasmegyében elhagyva, Palástra^ 
Hontban, visszatért, de a belháboru után, mily ron
csolt birtokhelyzete volt, maga Írja: „én az elmúlt 
háborúnak mostohaságával majd minden jószágimbcJ 
kipusztulván, elannyira, hogy in anno 1711. bujdo" 
sásomból házamhoz menvén, semmihez sem nyúlhat
tam; hanem lévén nálam Palásthy Ferencz kedves 
fiamnak maga szerzett 2094 rénes forintból álló capi- 
talisa, kénytelenittettem az elpusztult jószágomnak 
restauratiójára nézve ahhoz nyúlnom és elköltenem.“ 
(140. 1. 1720-ból, Kassán keltezve.)

Egy családból fölötte magas vér- és birtokadó,



a tévedésből jónak tartott harczban! Több ezer ma
gyar család jutott ily pusztulásra.

Vigasztalásul, Fridrich Urbán könyvében (Kassa,
1758. p. 55.) 1692. körül, találunk egy másnemű 
liarczost a családból, Palásthy Andrást, a nyitraiak 
ágából, sz. Ferencz szerzetében. A szécsényi gvardián 
és plébános igy irt hozzánk, szives emlékül, hogy 
bérma-utunkban a szerzetháznak testvéri szeretetét 
igénybe vettük: „a mi provincziánknak is volt egy 
jeles Palásthyja, András atya, aki 1698-ban volt 
szécsényi gvardián és adminisztrátor parochiae. Mos
tani szécsényi zárdánk éjszaki része az ö gvardiánsága 
alatt épült. De ő már előbb provinczialis is volt 
1693— 1696-ig.“

Ez életáldozat volt, nem a hiúságra, nem az 
emberek, hanem az Isten szolgálatjára; harczban saját 
bűnös vágyai, rakonczátlan indulatai, — harczban az 
eretnekség és a gonosz erkölcsök ellen, harczban a 
kér. kath. hit szilárdítására a magyar szívben, amely 
egyedül erőt kölcsönöz a nemzetnek, hogy vértezve 
a külföld nemzetgyilkoló befolyásai ellen, önmagában, 
mint nemzet megmaradhasson és hogy századok s száza
dok után a késő unokák is mondhassák: él nemzet 
e hazán.



Ifjú P —y Márton.

Kazinczy Ferencz, Széphalmi Yincze név alatt 
irt és szerkesztett Orpheus havi folyóiratának 1791 -ik 
évi első füzetében Palásthy Mártonról, aki 1790. i'ebr. 
hóban elhalálozott, dicséretekkel telt einlitést tesz, 
melyből azonban csak azt vehetjük ki, hogy magas 
tehetségű, jeles képzettségű, több idegen nyelvben 
jártas, a családra nagy reményű, a haza szolgálatá
ban fényes kilátású fiatal férfiú lehetett. Azonfölül, 
hogy Európa országainak majdnem minden fővárosait 
beutazta, —  de mily czélra, ki által küldetve, kinek 
ajánlataival ellátva; ezt Széphalmi Yincze nem említi, 
fel nem deríti.

E rejtélyszerü utazások, oly magas tehetségű és 
tudományu, s férfi korának kezdetén álló férfiúnál, 
szem előtt tartva a kort és ennek forrongó, felfor
gatásra törő mozgalmait, első gondolatra azt sugal
mazhatnák, hogy e jeles ifjút az illuminatusok név 
alá bujt szabadkőmivesek és forradalmárok, szokásuk 
szerint, ahol lehet, jeleseket vadászva, egyletükbe 
kerítették volt.

Hanem a rejtélyt felnyitja, a kegyesrendü isko
lák váczi házának könyvtárában őrzött, és főtiszt, s 
tudós Osaplár Benedek piarista atya által, megelőző, 
s azért inkább lekötelező szivességből velünk közlött 
kézirata könyv, melyben a többi levél okmányok közt,



Palástliy Mártonnak 60— 70 latin, és tudós Koppy 
Károly piarista atyához intézett,* 1781— 1789-ig 
folyó, legtöbbnyire Becsből, majdnem napról napra, 
egymást fölváltó levelei olvashatók.

A levelek tárgya: II. József császárnak az egész 
birodalomra, de különösen a kath. egyházra és magyar 
hazánkra, végzetszerü veszélyekkel telt erőszakos újí
tási rendeletéi.

Eme levelek, melyek, mivel magányjellegiiek, 
és a tisztelet, szeretet, bizalom köteléke alatt írat
tak, Mártonnak nemcsak tudományos jártasságát, 
éles államjogi felfogását, hanem kath. hitének, és a 
lelkesedésig lángoló haza- és magyar nemzet szeretetét, 
és igv az ifjút magát rajzolják. Aki eme leveleket 
kiadná, az aknamunkában ördögi ügyességgel dolgozó 
bécsi államhivatalnokok indokait felfedezve, a törté
nelemhez komoly adatokat nyújtana, az ifjú Mártonnak 
pedig dicsoszlopot emelne, — okmányilag bebizonyít
ván, miszerint a 670 éves nemes vér a Palásthyaknál 
tévutat választhat ugyan, de a haza és nemzet sze- 
retetében, jogainak védelmében, alkotmányának fön- 
tartásában, fejlesztésében még az ellenséges áramlatok 
közt is, miként Bécs volt, tántorithatlan, törhetlen 
marad, mindent föláldozva, a honmentés árában min
dent odadobva, még a fényes jövőnek kecsegtetéseit, 
vagy biztositó reményeit is, amik a tehetséges ifjú 
előtt, saját életénél is drágábbak.

Palástliy Márton, Eerencz tábornoknak fia, Bécs- 
ben a ni. k. udvari irodának fogalmazója, titkára volt 
Ürmém i kormányvezérségc alatt. A császár által, 
nyelvismereteinek indokából, rendkívüli futárnak is

Lásd Scriptores piarum scholarum. P. II. p. 241.
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kiszemeltetett a külföldi udvarokhoz, London, Paris, 
Nápoly, Yelenczébe. Utazásainak czélját, okát ezek
ből ismerjük.

A bécsi m. k. udvari iroda, — a mindent 
egyenlítő, egyesitő törekvésekben, maga is halálra 
leven tervezve, valamint az egész magyar alkotmány, 
-— a reformtervekben működő részt nem v e tt; hiva
talnokai is, hacsak a császári hatalmat kezelő szabad
kőművesek szolgálatjába nem szegődtek, előléptetésre 
semmi reményt sem ápolhattak. Pécsben is akkorán, 
a császár környezetében élő uraknál szabály vo lt: 
gyűlölni a férfias jellemet, az alacsony szolgalelkeket 
pedig felkarolni. Mily szúró gúnynyal Írja Márton 
1781. mart. 20-áu : „copia hic Hungarorum, quorum 
vita hic jucunda,“ a névszerinti megnevezést honfiúi 
szerétéiből mellőzi.

A szerzetes rendek elszállítását Rómától, „terri
bilis resolutio “-nak, a kolostorok birtokainak elkob
zását, a magyar hazai törvények letapodásával azonos
nak jellegezi. „Chaos magnum erit; leges patriae 
conculcantur; imperium dissolutioni objicitur“. (1781. 
márt. 26. — és a közeli levelek.)

Csak a protestánsok nyertek, a kath. . egyház 
kárára. Márton a titok kulcsát nyújtja : „protestantes 
potenter agunt, et pro eis potens factio hic existit. 
Hoc volunt illuminati.“ (1781. febr. 19-én.) Hogy is 
n e '? A  kath. egyház elleneit, mint a gonosz hadjá
ratban segédhadat, erősíteni kell az eltapodásra ter
vezett kath. anyaszentegyház ellen : minek is ingerelni 
azokat, kiket, miután a kath. egyházat megtörtük, 
ha magok össze nem roskadnak, mint a pelyhet, egy 
lehelettel elfujhatunk.

A reformok bizonyos mértékben, mindenkor és



mindenütt szükségesek ; hanem II. Józsefnek, fene
kestül felforgató, az ezeréves hagyományok alapjáról 
mindent kiemelő és homoktalajra áthelyező ujitásait 
P —y Márton egyetlen megjegyzése indokolatlanoknak 
találja, írván, M.-Terézia kormánya nem volt annyira 
hiányos, hogy oly intézményeket leromboljon, melyek 
könnyű szerrel javíthatók, s más olyakat emeljen, 
melyek csak a szabadkőmivesek agyában megszületve, 
nem a birodalom népeinek, hanem korai összeomlá
sukkal csak a sectariusok céljaira szolgálhattak, kiknél 
„delenda Austria“ Weishaupt által kimondott ha
gyományos czél és szabály.

„Omnia attonitus conspexi — igy ir 1781. febr. 
19-éröl, — nullum subditorum genus est, quod non 
feriant.“ „Systema esse videtur, ut regnum (Hung.) 
dependens ab Austria, in eo situ, ut apud Anglos 
nobiles coloniae Americanae, Irlandia et olim Scotia: 
verbo, in forma provinciae gubernetur, neque, nisi 
proconsul nobis deerit“ ; de azért mégis „copia hic 
Hungarorum, quorum vita hic jucunda.“ „Protestantes 
hic potenter agunt, et pro eis potens quoque factio 
hic existit; hoc volunt illuminati.“

Chaosnál egyebet nem is lehet várni, ahol és 
amikor a becsület és jog alapján álló magas elmék, 
mint hasznavehetetlen lom, eldobatnak és a boldog, 
mert restelkedő, bármily parancsra meghajló, közép- 
szerűség fölé soha ki nem emelkedett elmék, a hiúság 
vágyainak őrlő kerekei alá dobott jellemek mellett, 
mint egyedüli alkalmasok, szemenszedetnek, válasz
tatnak. Ahol a fejedelem az első forradalmár az Isten 
és az ő felkentje ellen, minden miniszter is forra
dalmár lesz kenyéradó ura, fejedelme ellen, és ily 
helyzetekben csak az Isten irgalma szabadítja az



országokat és nemzeteket a végső elsülyedéstöl, ha 
mégis, örök tanácsaiban, a szabaditásra indokot talál.

P— y Márton, hogy nemes szivét a fojtó bécsi 
levegőtől megmentse, vagy a halál magvát magában 
érezvén, Bécset és hivatalát elhagyta és atyai b ir
tokain, Abaujban keresett menedéket és talált . . . 
kora halált. Boldogok, igy ir Kazinczy, a kiket vele 
a tudomány és virtus köteléke egyesitett, s e bol
dogok elseje, ha nem egyetlene . . . Koppy Károly 
szerzetes-atya volt.



A honti tized-bérletek.

Az esztergomi főkáptalan gazdasági irattárában 
„Regestum“ czim alatt, Bars- és Hontmegyei tized- 
beszédéséről liosszu és részletes, a káptalan által 
akkorán ■ átvizsgált, helybenhagyott számadások, mint 
történelmi okmányok őriztetnek.

Ezen számadási okmányok azt mutatják, hogy 
Barsmegyében a főesperesi tized, a káptalan által e 
czélra megbízott tisztje által, helységenkint termékben 
szedetett, Hontmegyében pedig évenkint kibéreltetett.

E végből a regestumok a Palásthy-család leg
több tagját említik, mert ahol a családtagok laktak, 
vagy birtokoltak, a főesperesi tizedet rendesen ők 
tartották bérben.

A regestumok hazánk gazdászati történelmében, 
Bars- és Hontmegyére vonatkozólag, két századra, 
pótolhatlan kútfők gyanánt fognak szolgálni.

A tized alá eső birtok terményképessége, hely
ségenkint a munkába vett föld és az évi termény 
összege Barsban: a termény értéke, helységenkint 
annak évi összege, sőt ami a parasztgazdák kezén 
volt, az egész megyében — Montban — a pénzre 
váltott jövedelme, miként a történelem előadni szokta, 
megközelítőleg megállapítható.

Eme termény és érték számarányos kimutatása 
munkánknak czélja nem lévén, a sivár és unalmas



XIV

szám- és névjegyzékből csak arra szorítkozunk, ami 
a Palásthyakra vonatkozik.

A nemes ur, ahol a tized bérletét elvállalta, 
vagy keresvén azt, megnyerte, abban nem üzletet, 
hanem csak némi hasznos mellékfoglalkozást keresett.

Ahol lakott vagy birtokolt, a parasztgazdák tel
keinek termőképességét ismerte; jobágyaiban, zsellé
reiben a termény mennyiségére ellenőrt, gyűjtő erőt 
s a liasznothajtó bérlet összegének megajánlásában 
tájékozási kalauzt birt.

Ily bérletek a családtagok lakását, vagy birto
kainak helyét is jelzik.

Palást, Drenó, F.-llakoncza, Kelenye fiu-ági ősi 
birtok lévén, a tized bérlete is két századon át a 
család tagjainál maradott. Dacsolam, Szuhány, Keszi- 
liolcz, Dacsónénye, F.-Szemeréd, Zázd, Kővár, Apáti, 
Bátorfalu, Zelény, G-ardon, Litvarcz és Litas pusz
ták, Sirák, Semps, Leszenye, Terbegecz, Kis-csala- 
mia, Darázs, Priklet, Bagonya, Ipolykeszi, Szebeléb, 
Túr, az anyai örökség utján kapott, vagy zálogba, 
vagy örök áron vett birtokok helyei voltak a csa
ládban, a tized bérlete is a családra esett. Azonban, 
mivel az egyes családtagok is a Palásthyakból, ’bir
tokrészeiket zálogba adták, más helységi birtoktes
tekkel felcserélték, vagy örökre eladták, s néhol a 
tizedbérlet kedvező hasznot hajtott, a családtagok a 
bérletben részeseket is kényszerültek elfogadni.

Már 1549-ben Krwsitsch János, „praefectus 
arcis Chyobrágh“ a hármas Palástok (Felső, Közép, 
Alsó) tized-bérletbe beerőszakolta magát; 1550-re a 
szent-benedeki kormányzó írja: „Tota Palást egr. d. 
Joanni Krwsitch et Joanni Paska pro 42. finis.* 
A  vetélkedés a bérlet elnyerésében heves lehetett,



mikor a Palásthyakat saját ősi fészkükben a bérletből, 
hacsak két évre is, kiüthette.

1555-ben Paláston a bérletre senki sem talál
kozott; a kormányzó irja: „Palást non est arendata, 
Gardon non est arendata, decimator nescit, quis reci
p iet?“ Érthetni, miért! 1551-ben Drégely török 
kézen volt, a nemesek Karponára menekültek és 
Zsólyomba, saját birtokukat is a jobágy hűségére 
bízták, s igy a bérletet is, mig valami tűrhető hely
zet be nem állott, felvállalni nem merték.

Paska-Palásthyak Lontót, mint pusztát, egy szá
zadon át bérelték, tehát lakó- és birtok-helyük lehe
tett; az ősi birtokhelyeken más Palásthyakkal együtt 
tartották a bérletet. Chehy Sebestyény Sz.-Benedeket 
hadi szereitől, ágyú (szakálos), puska, lőpor, kifoszt
ván, a káptalan 1622-ben a Palástokon szedett évi 
tizedet neki ajándékba adta, hogy a szükséges potyát 
visszaváltsa: „in recompensam armamentarii detenti 
penes se Neosolii.“

Palásthy Benedek, Pál, Gábor, István egész 
életükön át megszakítás nélkül tartották a bérletet 
birtokuk helységein. Benedek 1587-ig, —  Pál, Honi
nak hosszú éveken át alispányja, 1655-ig, —  Gábor 
1669— 1683-ig, István 1682— 1699-ig; ezen 1699-ik 
évben Perencz vette át, mint leggazdagabb, mind
nyájuk bérleteit, fia, szinte Perencz, 1749-ig folytatta.

A  bérleti összegek csekélyek valának, — a pap 
nem nyúz, de nem nyuzott-e a bérlő földesur? erre 
sem találunk okmányt; 1550-ben Keszihócz, Dacsó- 
lam, Szuhány évi tized-bérlete 7 0. f r t .; — Drenó, 
Rakoncza, Pödémes, Dacsónénye ugyanazon évben
24. frt.; — Kővár, Bátorfalu 34. frt.; —  1556-ban 
Szemeréd, Zázd, Terbegecz, Zelény 38. f r t .; —  Kis-



csalamia 8. f r t .; —  Setétkut, Paska-Palásthy István
nál, 8. frt.; —  Cseri 1620-ban, Palásthy Pálnál, 3. 
f r t .; — F.-Palást 1633-ban, Pálnak kezénél, 20. 
frt. volt.

Ezen alacsony bérletek mellett a honti főesperes 
16-ik, 17-ik században 1500— 2500. frt., a mai 15,000. 
vagy 20,000. trttal. azonos jövedelmet húzott, ter
hére maradván a tizedelő tisztek fizetése.

A tized-bérletek alacsony összegét igazolja: 1. 
hogy a káptalan nem nyerészkedett; 2. hogy a bérlő, 
a földesur is haszonra vágyott; 3. a drégelyi és 
esztergomi török basák kény-kedv szerinti zsarolása. 
A bérlő csak a szokásos évi ajándékkal vásárolhatta 
meg földeinek művelésére, a tizedek beszedésére a 
szabadságot. A bizonytalan helyzetekben a veszett 
fejszének nyele is kielégít.

1848-ik év a zsarolásban száz török basán is 
túltett, mikor a papi tizedet legkisebb kárpótlás nél
kül, egyszerűen eltörülte s megszülte a papságnál, 
több megyékben, a congrua-kérdést, a paraszt-gaz
dánál a váltó-kiállitása, s idegen sáskasereg beván
dorlási szabadsága mellett a pusztulást a hazában, a 
tömeges kivándorlást a hazából, — azon hazából, 
melynek lakói énekelték: extra Hungáriám non est 
vita, si est vita, non est ita.



1 • 1676.

1676. május 20-án Domaniky Pál honti szolga-20- máj. P—y 
bíró és Bonják Mihály esküdt tanuvallatást tartott
F.-Rakonczán, Palásthy Tamás folyamodására és Sze- 
lényi János alispán parancsára a drenói molnár cse
lekedetéről, hogy ő akárkinek ártányokat hizlal, és 
hogy a csábrági molnárok Palásthy Tamás malom
gátját a Littaván szétbontották.

2 - 1677 .

Palásthy Ferencz és Palásthy Tamás emberei P—y N. lvlt. 
Közép-Paláston az esztergomi papnevelde a.-rakonczai 
emberét, midőn az K,-Palástra, Glyürky Mihály emne- 
réhez, saját ügyében betért, „in eumdem irruendo et 
invadendo, ibidem comprehendere, abinde in viciniam,
Pauli Gerhart subditi domum deducere, concatenare, 
tota die et nocte captivatum detinere, ac nonnisi extortis 
ab eodem 2. finis, dimittere, absoluta vi et potentia 
mediante. ‘‘ E miatt a két Palásthy törvény elé idéz
tetik, 1677. máj. 25. Dióssy Ábrahám szolgabiró és 
Csörgő Mihály esküdt által. — Azonfelül más emberét 
Palásthy Ferencz emberei elverték, „ eumdem diris 
verberibus, plagis ad vibices, et non contenti duos 
boves ejusdem, catenam, et securim currui adhibitam, 
n Közép-Palást ad domum subditi Pauli Gerhart
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1677.

abducere, impellere, boves quidem per biduum, currum 
catenam et securim per tres menses detinere non 
veriti. “

3.

Dunántúli Palástliy István gyermekei, Judit, Pál, 
Bodi, Ádárn, atyjoknak ingó és ingatlan jószágait 

' maguk közt elosztották,
Újfaluban 5. jobágy egész és féllielyes; Tornyon 

egy, Szentivánfalván egy jobágy, szőlő, rét 30. sze
kérre, föld 9. hold; Mezőszentgyörgyön litéri és pap
vásári részeket felosztották magok közt békésen. 
Anno 1677. die 6. dec. in Torony coram me Geor- 
gio Palásthy, Joanne Palástliy, Ladislao Palástliy, 
Georgio Bárcza (P—y Éva férje), Gabriele Svastics, 
Daniele Török.

Emez osztály-okmányt 1756. ápril 30-án a vesz
prémi káptalanhoz vitte Pado János, Judit férje, 
Szőke János, Kata férje, Potyondy Zsiga, és átíratva 
kiadatták maguknak hiteles okmányban, mert Potyondy 
Zsiga Hollósyak ellen pert vitt. Kiss Pál, sedriai 
jegyző 1805. febr. 18-án az eredeti 1677-ik és 
1756-kal azonos átiratot hitelesített.

Palásthy István (le F.-Palást.

Judit. Pál. Bódi. Ádárn.

Judit.
Radó János.

(Kata.
(Szőke

Potyondy Zsíg. 
János.
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4 . 1677.

Nádkay Ferencz, Palásthy Anna férje, a conventD- f-,3- F ox-p. domm.
előtt végrendeletet tett magyar nyelven. Hitét a meg- Septuagesi- 

váltásba és feltámadásba bevallja, „akármiféle ingó- n îa. en-f ö°- 
bingó javaim, pénzem és jószágon levő keresményem, 
azokat hagyom feleségemnek (ez kath.) nemzetes P —y 
Anna asszonynak, addig inig az én nevemet viseli, 
senki sem atyámfia, sem magvok tőle el ne vehessék.
Férjhez menvén, kit morintam 1400. frtot., neki 
pellegi jószágom legyen, cainbiáltam nemzetes gara- 
szögi Géczy András urammal, a helyett adott nekem 
Nógrádmegyében Poltáron és Sóslehotán hat jobágyot 
és nemes hely után való réteket, földeket. 1220. 
foiintokbah, ezt ebben a summában hagyom felesé
gemnek. Ami örökös jószágom vagyon, készpénz nin
csen, atyámfiainak, Nádkay Andrásnak és Lászlónak 
hagyom. Atyámtól nem maradott több a füleld ház
nál, mit zálogba nem adott volna, abból részt nem 
vettem, hanem atyámfiainak kezeiben hagytam. Hagyok 
az egyházas pejti sz. egyházra 25. tallért, már ott 
csináltattam oltárt és breviáriumot is vettem. Füleld 
kálvinista sz. egyházra hagyok 50., a pápista sz. egy
házra itt is hagyok, a füleidnek fi. 25. azelőtt is 
segítettem ő kegyelmüket, mikor építették a sz. egy
házat.“ — A temetés kálvinista : „ki eltemet pap
nak fi. 4. deákoknak 2. fl.“

He ha gyermeke születnék, akkor mindent ez 
kapjon.

5. 1679.

Palásthy László, Ferencz, Anna, atyjuk Palásthy 2- p—y
Tamás halála után testvéri egyességet kötnek egymás 
közt, atyjuk jó szándékát —  a végrendeletben telje
sítvén, hogy testvéri szeretetben maradjanak, s min-

1*
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1679.

márt. 20. P 
N. lt.

dent egyaránt oszszanak; beváltván, hogy mindegyik 
500. frtot. kapott édes atyjuktól; a zálogos birtoko
kat, akármely testvér váltja ki, osztályra bocsátandja. 
megkapván a zálogpénz kétharmad részét; vagy pedig 
közös erővel fogják kiváltani. Korpona, 2. mart. 1079. 
Coram me Joanne Szelény vicecomite, Gaspare Gyürky, 
Paulo Madács, Georgio Dúló, Palásthy László, Fe- 
rencz, Anna, Visnyovszky Menyhárt (Anna férje.)

/Palásthy Tamás.
\Bakó Sófi.

László. Ferencz. /Anna.
I Visnyovszky Menyhárt.

6.

•y Szelényi János, Gerhart György, Dúló György, 
Balogh Mihály, Kereskényi István, Rákóczy András, 
Bulyovszky Jónás közbejöttével, Palásthy Tamás vég
rendelete szerint, a három testvér közt az osztály 
Karponáu 20. mart, 1679. megejtetett. Tamás az ősi 
birtokot László és Ferencznek adományozta, Paláston, 
Drenón, F.-Rakonczán. Ez ellen Anna, az ősi bir
tokból való kizáratása miatt tiltakozott; a két fi-test- 
vér a tiltakozás ellen viszont tiltakozott, sürgetvén a 
végrendeletet és ez év márt. 2-án kötött testvéri 
egyességet. A  fiák részei kijeleitettek; kivéve a dre- 
nói malmot, mely egészen a Palásthy Tamásé volt, 
kapca László, de ennek becs szerinti fele-árát Ferencz
nek tartozik megfizetni. Az anyai birtok-részek, Ipoly- 
keszi, Százd, Terbegecz, Rákócz, Kővár, Domanikon, 
a fí-testvér Annának adott választást; a többi a két 
fi-testvér között osztatott. Korpouán, mely polgári 
birtok volt, ház, szántóföld, szőlő becsre ment s aki 
elfogadja, a többi testvért pénzzel elégíti ki.
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7. 1679.

A három testvér felhatalmazza Bakó Istvánt. Korponán. 31.
mart.

hogy anyjuk, Bakó Sófi után, rajok jutott baka
bányai birtokot két éven át túrhassa ; ezek eltelvén, 
a három testvérnek adja vissza.

8 . 1679.

A három testvér márt. 25-én ismét testvéri Karpona.már.
25.

ügyességet kötött, mely szerint László és Ferencz 
Anna húguknak mindaddig, meddig a fi- és női ág 
birtokjoga a törvényszékeken letárgyalva nem lesz,
Százdon, ■ Itákóczon házhelyeket és szőlőt engedtek, 
azon kitétellel, hogy ha a fi-ág győzne, ezen részecs
kéket mégis megtarthassa, s azonfelől leáuynegyedet 
követelhet fi-testvérein; ha a leány-ág leszen győztes,
Anna ezen részecskéket visszaadja, leánynegyedet nem 
kap, hanem az ősi birtok, mely most a két fi-testvér 
kezébe jutott a végrendelet szerint, három egyenlő 
részre fog osztatni. Coram me Georgio Gerhart,
Georgio Dúló, Michaele Balogh, Andrea Bákóczy,
Joanne Czingely, Franc. Palásthy, Ladislaus P —y,
Palásthy Anna, Visnyovszky Menyhért.

9. 1679.

Palásthy Anna Ipolykeszin kapott örökségét,
Palásthy Ferencz és neje, Ujfalussy Julinak 3000. Mt. 
rén. frton. „jó folyó pénzül és olyan monetajul, az 
ki Gyarmat körül közönségesen elvitetetik és az em
berek között el kel, minden forintot száz pinzben 
vagyis negyven polturában számlálván“ — örök áron 
eladta. Datum Corponae die 15-a máj. A. 1679.
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1679. Palásthy Tamás végrendelete.

Korponae, die Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
N. lt. Amen. Én Palásthy Tamás, Istennek atyai látogatá

siból test szerint súlyos betegségben lévén, mindazon
által ezen teremtő Istenem szent akaratjából ép és 
egészséges elmével bírván, minekelött a halandóságnak 
törvénye szerint ez árnyékvilágból az örökkévaló életre 
általköltözném, maradékim, úgymint nemes Palásthy 
László, Palásthy Ferencs fiaim, s leányom nemes 
Palásthy Anna, nemes és vitézlő Visnyovszky Meny
hért ur házastársa között, hogy jövendőben az utánam 
maradandó kevés javaim állapotában holmi gyülöl- 
séges kérdések, pörök s visszavonások ne támadjanak, 
azon megmaradandó javaimban teszek ilyen végső 
rendelést s testamentaria dispositiót.

Mindenek előtte In. kiszólitván ez világh nyo- 
morusághból, porbul vétete romlandó testemet az 
mindenek annyának, az Földnek, tisztességes és ke
resztyéni eltakarítás által, ajánlom. Lelkemet penigh 
mindenek Teremptőjének, a Tellyes Szent Háromságli 
egy eörök Innék., mighlen az utolsó napon ezen 
Terempto In. az pornak hamvábul az örökkévaló 
életre, Szent Fianak erdemejért, feltámasztván, attya- 
irnnal s maradeimmal a dicsőseghnek országimba, az 
örökkévaló örömre által tiszen.

Ami az örökös jószágomat illeti, minthogy fi- 
és leány-ág között pörben és processusban vagyon, 
említett fiaim processusának hogy ne praejudicaljak, 
leányomat pro hic et nunc azon örökös jószág aequa- 
litásába nem bocsáthatom, hanem hagyom említett 
két fiam kezénél.

E helyett hagyom és legalom meghitt Anna

10.
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leányomnak, kit (mit) magam aequiraltam Domanikon, 
Zólyom vármegyében Poberkovszki nevű házhelyemet 
és ugyanott egy egész malmomat. Rákóczon, ezen 
Zólyom vármegyében, Szikovék nevű félházhelyemet, 
és Csisikoviach nevű negyediész helyemet, szokott 
pertinentiaival együtt. Váltottam Dacsolánon is, Hont 
vármegyében Jancsovszki nevű félhelyet ötven tallé
rokban, ezen summát is hagyom és legalom Anna 
leányomnak, oly okon, valamig fiaim (minthogy az 
örök őket illeti) az ötven tallérokokat le nem teszik, 
leányom zálogképen azon félhelyet szabadon bírhassa, 
Ami a korponai határban örökségemet illeti, hagyom 
abból is leányomnak a felső malom fölött való öreg 
szőlőm alatt levő kertemet, az, mint tudni illik, el 
vagyon kertelve. A több korponai örökségemmel osz
tozzanak mindhárman egyaránt.

Vagyon Százdon is másfél hely aequisitumom, 
azzal is mindhárman aequali osztozzanak, Paláston 
vagyon egy házhely keresményem, annak is harmad
rész summáját hagyom leányomnak, az örök maradván 
fiaim kezénél, ha a harmadrészért leteszik leányom
nak a harmadrész summát. Felső-Rakonczán félhelyet 
acquiráltam, annak is harmadrész summáját hagyom 
leányomnak, addig fiaimmal együtt egyaránt bírja, 
míg pénzét le nem teszik.

Barsvármegyei, úgy mint kisbaracskai, kissallai, 
fakóvezekényi jószágommal egyaránt osztozzanak mind 
hárman. Nyitra vármegyében apáthi jószágom is egy
aránt illeti mindhármokat. Ami kevés rés mobilisom 
eme boldogtalan időkben megmaradt, azzal is mind
hárman aequali osztozzanak. Az ispitálybeli szegé
nyeknek hagyok tiz kila búzát.

Ezen utolsó akaratomat, rendelésemet és testa-
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meritumomat, hogy említett fiaim és leányom meg
tartsák, kényszerítem Isten szerelmére őket, hogy 
Isten áldását ügy várhassák fejőkre, melyet is saját 
kezem írásával és pecsétemmel alább irt főemberek 
és specialiter convocalt testisek előtt erősítek és con- 
firmálok. Datum Corponae die 1. martii. A. Ifi79.

(Öreg, reszkető kéznek Írása a név, pecsétjén 
jobb kéz egyenes karddal, félhold és csillag közt. 
Tanuk Szelényi János, Hontmegye viceispánja. Ger
hart György, G-erhart Pál, Palojtay István, Dúló 
György, Madács Pál, Balogh Mihály, Bisztriczki 
András, civit. Karponae Notarius. Wipacsek János 
Henrik, cittis. Carpon. Senat. E kettő latinul irta alá.)

1679. 11.

dóm Judica*“ Palásthy Anna, először Dióssy Andrásnak neje, 
^en.”f. 12. n. kitől Gábor, Ferencz, Mária és Sófia gyermekei, 

később Visnyovszky Mihálynak neje, szerződésre lé
pett 1673. márt. 20-án, a bajmóczi fürdőben Med- 
nyánszky János kir. protonotarius előtt (Nyitra) Dióssy 
Ábrahám és Mihálylyal „ratione certorum annotator, 
bonorum“, a Dióssyaknak „adeo perniciosis, onerosis 
et praejudiciosis“, hogy e miatt a Dióssyak Nemer- 
sald János által a convent előtt a szerződést vissza
vonták. D. u. s.

(Palásthy Tamás.
IBakó Sófi.

Gábor. Ferencz. Mária. Sófi.
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12. 1679.

Palásthy Ferencz öregebb, Ferencznek apja, márt.27.p—y 
Hódossy Menyhárt s neje, Palásthy Annának, Ferencz 
bugának Rákóczon, Zólyommegyében (akkor ide tar
tozott), egy félhat-helyes jobágyot 50. tallérban el
zálogosít.

13. 1679.

Pichl Isaias, karponai biró nyugtatja P a l á s t h y y  
Lászlót, hogy Bakó utáni hátralékok czimén 27. irtot, 
felvett.

14. 1679.

Palásthy László, Ferencz testvérének Karponán F 1- 5- P—y 
egy rétet ajándékoz. Tanú: Dúló György és Czin- 
gelyi János.

15. 1680.

Palásthy Ferencz, Visnyovszky Menyhért és nejé- fê r^ na" ^  
tői Annától 100. frtot. kölcsön vett „forintját 33.ivit. 
polturában számítva“, zálogba adott F.-Rakonczán két 
hétre jobágyot.

16- 1680.

Fassio egregii Josephi Palásthy pro pte. gén. Csorna, 

dni. Georgii Barcza, et consortis suae Evae Palásthy, 
necnon filii Sigismundi et filiarum Elisabethae et 
Magdalenae suarum.

Nos conventus etc. Memoriae commendamus te
nore praesentium significantes, quibus expedit universis: 
quod egregius Josephus Palásthy, coram nobis per
sonaliter constitutus, oueribus et gravaminibus quibus
libet universorum haeredum, fratrum, sororum, affi-
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nium, proximorum et consanguineorum suorum, quos 
videlicet infrascrip turri tangeret et concerneret, seu 
tangere et concernere posset negotium quomodolibet 
in futurum, per omuia in se assumptis et levatis, 
matura denique et exacta animi sui deliberatione super- 
inde praehabita, sponte et libere vivaeque vocis suae 
ministerio fassus, et retulit coram nobis in hunc 
modum: Qualiter retroactis annis et temporibus egr. 
quondam Alexander Palásthy genitor nimirum prae
tacti fatentis certas suas terras et indivisas cum 
caeteris suis comportionatis consanguineis portiones in 
pago et possessione Mező-8 2 .-György, ac praediis 
Litér et Pap- Vász ár vocitatis cottuque. Veszprimiensi 
existeiitibus et habitis, certis et respectibus, rationabili- 
busque de causis generoso duo. Georgio Barcza et 
consorti suae Evae nimiru m Palásthy, successoribusque 
eorumdem utriusque sexus in et pro ducentis octu- 
aginta fiorenis hungaricalibus titulo pignoris et redem- 
ptibili dedisset, ac inscripsisset, quas et iidem de facto 
tenerent et possiderent. Quia tamen idem fatens (in 
quem nimirum praetactarum portionum legitima re
demptio immedieta via juris et successionis devoluta 
est) ob distantiam loci, easdem portiones etiam si 
pro nunc redimere vellet, ad ministrare non posset; 
ac etiam alia bona impiguoratitia sibi multo viciniora 
commodiora redimenda haberet; ideo jam fatus Jose
phus Palásthy, praemissis et consideratis in rationibus 
praetactas illas terras et indivisas portiones in pago 
possessioneque Mezzö-Szt-György praediisque Liter 
et Pap-Vászár, ac cottu. Yeszprim existente habitas, 
nec non (uti praemissum est) ab ipso genitore prae
tacti fatentis, Alexandro nimirum Palásthy impigno,- 
ratas, cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis qui«-
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buslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, foenilibus, sylvis, 
nemoribus, montibus, vallibus, collibus, aquis, aqua
rum decursibus, fluviis, piscinis, piscaturis pisciumve 
clausuris, vineis, vinetis vinearumque promontoriis, 
molendinis et eorumdem locis. Generaliter vero qua
rumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integri
tatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis . . . dictae 
possessionis Mezsö-Szt.-György ac praediorum Litér 
et Pap- V'ászár . . . indivisas portiones de jure et 
ab antiquo spectantibus ac pertinere debentibus, prae
fato generoso dno. Georgia Barcza et consorti suae 
Evae nimirum Palásthy, nec non filio Sigismundo ac 
filiabus suis Elisabethae, Mariae et Magdalenas succes
soribusque eorumdem utriusque sexus universis, lega
tariis et donatariis, praeter praespecificatam summam 
ducentorum et octuaginta florenorum hungaricalium ab 
Alexandro Palástiig, genitore utpote ejusdem fatentis 
levatorum, denuo in et pro centum et viginti quinque 
lapidibus salis, totidem imperiales facientes, a moderno 
fatente ad se levatis et ab eodem tuti nobis retulit) 
plene et defectu sine omni perceperit, jure perpetuo 
et irrevocabiliter possidendas, tenendas, fruendas pari
ter et habendas dedisset et inscripsisset, immo dedit 
et inscripsit, nullum jus, nullamque juris ac dominii 
proprietatem pro se vel haeredibus ac posteritatibus 
suis reservando, sed totum et omne jus, jurisque ac 
dominii proprietatem, quod vel quam in jam mentionatis 
portionibus earumque appertinentiis idem fatens vel 
ejusdem posteritates habuissent aut habere posse spe- 
rassent, quocumque modo in futurum in praefatum 
generosum dnum. Georgium Barcza et consortem 
ejusdem Bvam nimirum Palásthy nec non haeredes



12

et posteritates eorumdem utriusque sexus, ut supra, 
universas, pleno jure et reali cum effectu transferendo 
contulit et conferendo transtulit; simulque hujusmodi 
transactionem sub vinculo 100. aureorum, tam per 
se, quam per suas, ut supra, posteritates irrevocabi
liter, et quovis sub titulo inviolabiliter servandam ac 
solitam juris evictionem in se et suos, ut supra, assu
mendo, praetactos dictarum portionum emtores et po
steritates eorumdem in pacifico et reali dominio . . . 
contra quosvis legitimos impetitores . . - propriis súis 
curis et fatigiis nec non expensis conservare et de
fendere velle, se promisit et obligavit. Quodsi autem 
nollet . . .  ex tunc idem fateus praenom. Georgio 
Barcza et contorali ejusdem E vae Palásthy — — 
vigore saltem praesentium — — e bonis ac — in 
quibuslibet cottibus. existentibus, habitis, medio sal
tem unius judlium, — tam pro specificato titulo 100. 
aureorum, quam in emptionem impositae summae 
aequivalentiam bona exsequendi — - -- plenariam 
dedit facultatem —  — — Harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante. Datum f. 6. pr. p. 
dom. 23-am Pentecostes. A. D. 1680.

Palásthy Sándor.

iJózset. (Eva.
■JKaptik Jozefa. 1 Barcza György.
iBácsmegyey Borcsa. (Mesterházay Pál.

. J  .. '
Mihály. Zsigmond. Erzse. Mária. Magda.

József. Antal.
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17. 1680—17l6ig.

1. Senior Ladislaus Palásthy acquisivit certain P—y N-11 
vineam in F.-Kakoncza talleris 24.

Ladislaus quondam Palásthy, genitor Andreae, 
obtentos agros Carponenses oppignorando levavit a 
domina Anna (Dióssyné és buga) Palásthy talléros 
88. et fl. 1. seu 58. fl. ren.

3. Idem Ladislaus Palásthy, contraxit debitum 
fluor. 80. quos successores ejus, Nicolaus videlicet,
Andreas et Ladislaus Palásthy, domino quondam Adamo 
Baloghy exsolverunt.

4. Idem Ladislaus Palásthy, contraxit debitum 
a Martino Herrman, cujus in exsolutione datus est 
eidem ager Carponensis paternus, in ungaricis fl. 36.
— 30.60. rhen.

5. Occasione divisionis de anno 1619. celebratae, 
jam praefato Ladislao Palásthy, ex quo condivisionales 
reliqui de parato aere plus participassent, ideo in 
adaequationem cessit portio F.-Rakonczensis Ver- 
bovszki András nevű fél házhely, aliter Contronska 
dicta, in rhenensibus 100. fl.

6. Nicolaus Andreas, et Ladislaus Palásthy, filii 
dicti Ladislai Palásthy, mutuaverunt a d. Luca Péchy 
fine bonorum Palásthyanorum a familia Gyürky 
acquirendorum, rhen. fl. 100 cujus debiti tertialita- 
tem Andreas Palásthy exsolvit in rh. fl. 33. 34.
Nicolaus vero et Ladislaus Palásthy residuum exsol
vere volentes, oppignoraverunt materno-aviticam por
tionem Kováryensem „pázsitos házhely“ dictam in rh. 
fl. 45.

7. Ladislaus Palásthy, junior, ex ratione Viennae 
flendae revisionis (Perencz a cancellariánál volt) docu
mentorum literalium, oppignoravit Gregorium Hrbénzki,



1687. 
5. nov.

1691. 
8. ápril.

1693.

1694.

1706. 
22. máj

1714.

1716.
21. felár.

Drenoviensem, dno. olim Lucae Péchy in rh finis. 
120. Ac Ladislaus eunidem revindicare volendo oppi- 
gnoravit materno-aviticam sessionem Kováriensem 
domino Valentino Horváthy in rh. fl. 150,

8. Emericus Sembery, oppignoravit in Dreno 
Paulum Ribár, Martinum et Adamum Svecz, domino 
Lucae Péchy in rh. finis. 285. quos tamdem Ladislaus 
Palásthy redemit in rh. finis. 285.

9. Nicolaus Palásthy oppignoravit Joannem 
Petrikov Rakonczensem, cum Bajalonszka domino 
Raphaeli Szentiványi (Palásthy Ferencz, Szentiványi 
Rafaellel sógorságban) in talleris 89., quem Ladislaus 
Palásthy, pecunia materna Szinyabaniensi redemit, 
numerendo eidem rh. tinos. 133.5.

10. Nicolaus, Andreas et Ladislaus Palásthy. 
bona Palásthyana a famalia Gyürky acquirere volen
tes, oppignorarunt Martinum Petrikov Rakonczensem, 
in rh. fi. 150. domino Szentiványi, redemit attamen 
subditum eumdem Andreas quondam Palásthy, rh. 
finis. 150.

11. Nicolaus Palásthy molae F.-Palástensis 16- 
talitatem cessit Andreae Palásthy in rh. finis. 11.05.

12. I). Franciscus Palásthy donavit certam vi
neam Ladislao Palásthy, in promontorio F.-Rakon- 
czensi, vineae Lucae Mókos adjacentem, jure perpetuo 
possidendam.

13. Andreas Palásthy emit vineam a Gregorio 
Laurencsovecz in F.-Rakoncza, quam excolendem cessit 
Paulo Csiák in rh. fi. 15.

14. Ladislaus, quondam junior, Palásthy redemit 
ex pignore Martinum Holosinjecz aliter Jakubcsatva 
Drenoiensem, per Nicolaum domino Szentiványi oppi- 
gnoratum, pro quo deposuit rh. fi. 385.

—  14  —
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15. Nicolaus Palásthy, in Dreno, oppigneravit 
Ladislao quondam Palásthy, juniori, quartalitatem 
Andreae Gyurkov in rli. fl. 80.

16. Nicolaus Palásthy, vendendo certam vineam 
in F.-Rakoncza, una cum subdito suo, Drenovieusi 
Simeone Holoscinjech, levavit ab Andrea Palásthy 
rh. fl. 100.

17. Item Joannem et Georgium Valentovjecli 
Dacsolamenses redemit Andreas Palásthy ab Anna 
Schneider in tallcris 110. — rh. Anis. 165.

18. Pro inhumatione Andreae Palásthy, mutuando 
deposuerunt Juditba et Elena Palásthy rh. fl. 100.

19. Item pro sepultura relictae ejusdem viduae 
Magdalenae Sembery, Juditha et Helena Palásthy 
deposuerunt rh. flnos. 40.

20. Item dotalitium Magdalenae Sembery, Ju 
ditha et Helena Palásthy exsolvit in parato Meraianae 
rh. fl. 50.

21. Pium legatum Andreae Palásthy 60. rh. fl.
Palásthy Ilon, Plachy Mihályhoz menvén férjhez,

flu testvérei kihalván, a Palásthy-család ellen követ
kező követelést tett:

1. A F.-Rakoncza határban levő szőlőt méz
nevelő határ felől, Mikos Lukács szőlője mellett valót 
t, Palásthy Ferencz ur, néhai Palásthy András atyánk 
urunknak jure haereditario ajándékozott vala.

2. Ugyanazon F.-Rakonczai határban, Beniek 
Urbán és Gregus nevű rakonczai lakosok, emlitett 
Palásthy András atyánk urunktól ajándékozott par
lagról járó dézsmát;

3. az minemü 15. rénes irtokat. Csják Pavol 
jobágyának, néhai Palásthy András atyánk urunk,

1716. 
22. febr.

1721.
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szegény édes asszonyunk anyánk saját pénzéből, meg
térés fejében, adott vala;

4. Néhai Palásthy László, bátyánk urunk, szi- 
nyabányai jószágbeli 138. rénes irtokat, s 50. pénzt, 
melylyel Petrikov János Belasonszka nevii puszta 
fertályházhelylyel együtt néhai Szenti ványi Rafael 
uramtól váltotta ki.

5. A minemü szőlőt, néhai Palásthy László édes 
atyánk urunknak atyjaura, Bartussik, aliter Petrov 
Gyuikó nevii f.-rakonczai lakostól 36. rénes írton, 
vett légyen.

6. Bizonyos 16. rénes irtokat, den. 5., melyeket 
Csják Pavol bizonyos szükségtől viseltetvén, leendő 
megtérés fejében, néhai Palásthy András atyánk urunktól 
vett légyen, csak épen atyánk urunk halálától is com- 
putalva, exsurgál ad rh. flnos. 42. az interese.

7. Az minemű drenói Kolosstinjecs, aliter Palov 
Sinkó nevű szőlőjét s magáért néhai atyánk urunk 
Pejérvári István urnák 100. ren. irtokat, adott.

8. Az minemü édes atyánk urunk 150. rénes 
irtokat, néhai Szentiványi Rafael uramtól F.-Rakon- 
czán lakó Petrikov Matej nevű jobágyát váltotta ki.

9. Drenón levő Lussikonszka nevű félházhelyet, 
melyet t. Palásthy Ferencz ur néhai Palásthy László 
urnák cserébe adott.

10. 439. ren. irtokat, melyekért néhai Palásthy 
Miklós ur néhai Péchy Lukács uramtól Drenón lakó 
Kolossinjech, aliter Jakubcsatra Mártont és Kossin- 
jech, aliter Petrov Mártont váltotta ki.

11. 120. ren. irtokat., melyekért anno 1699. 
néhai Palásthy László ur drenói Hrbenszki Gregus 
nevű jobágyát, néhai Péchy Lukács uramtól vál
totta ki.
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13. 285. rénes irtokat., melyekért néhai Pa- 
lásthy Miklós ur drenói Ribár Palkót, Svecz Adámot, 
és Palkót, néhai Pécsy Lukács úrtól kiváltotta.

14. 285. ren. irtokat., melyekért néhai Palásthy 
László uram, specificalt drenói jószágát Szentiványi 
Raíael uramtól kiváltotta.

15. Néhai, Istenben elnyugodott Kovács Judit, 
öreg asszonyunk, anyánk (László neje, András, Miklós, 
íjászló atyja), 266. rén. írtjait., melyekért Dacsó- 
lamon lakozó Pavlikovics Palkó és Martint, Sixtius 
Mihály uramtól, (ki akkoriban kir. Karpona váro
sának prédikátora volt) maga váltotta ki. (Eme Six
tius Gedey Dánielnek Erzse leányát bírta nőül. Daniel 
Palásthy Mária fia volt.)

16. 165. rén. irtot., melyért néhai szegény atyánk 
urunk Palásthy András ur, dacsólami Valento vies 
János és Gyúró nevű jobágyait Srajber Anna asz- 
szonytól kiváltotta.

17. Az minemii palásti malombeli portiót, néhai 
Palásthy András atyánk urunk, néhai Palásthy Miklós 
urunktól egy testvérbátya urától 13. rén. forintért 
aequirálta.

18. 71. r. irtot, melyért Palásthy Miklós ur 
drenói Pálon Sinkó nevű jobágyát, néhai Palásthy 
Miklós uramtól kiváltotta. (István lásd E.) Gáspár 
fia volt Korponán.)

Néhai Palásthy András urunk, miképen édes 
asszonyunk anyánkkal együtt Csjak Palkót magáévá 
tette; humanum testimonium docebit.

Facit in universum rh. fluos. 2334.50.
Denique vero triplex dos sepulturuae et quar- 

talitium.
Nota. Eme kiadásokból le kellett volna vonni a

2
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zálogositási bevételeket, miután némely tárgyakat zálo
golásból jött pénzzel szerezte.

András de Keszihócz.

[P—y Tamás. 
[Baracskay Kata.

(Miklós. (László.
iPalojtayAnna. IKondé Kata,

(Tamás.
IBakó Sóti.

I László.
1 Kovács Jud. 
(Lory Jud.

(Ferencz. , (Anna.
iPongrácz Éva. luióssy András.

(Visnyovsky Menyhért.
(Ferencz.
ISzentiványi Julis.

(András. Miklós. László. Sóll. Zsuzsi. 
Sembery Magdolna.

ÍJudit. (Ilon.
\Vajda György. \Plachy Mihály.

Hon.

(Palásthy I. Benedek. 
IKóváry Anna.

I
(János.
\Tury Borcsa.

(Miklós.
IBogády Soll.

(Éva. (Mária.
iSárközy Istv. IGedey Pál.

I
Dániel.

(Erzse.
\Sixtius Mihály.
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Én Palás thy István, néhai Vattai Battha Sófia ̂  l™rt- p~ >' 
édes fia, recognoscalom per praesentes, hogy minek 
utána Losonczi Gyürky Gáspár ur az én és bátyám 
Battha Bálint ur consensusinkhól, Doroghffy István 
uramtól, ISográd vármegyében levő Kalnói, Ettre,
Leliota, Petribély praevia redemtioue, jure successorio, 
immediate engemet és egy méhből velem együtt szár
mazott vér szerint való Kosztolány Brausz Judit 
húgom asszonyt aequaliter concernendo örökös és zálo
gos jószágunkat etc. Datum iii oppido Losoncz, die
6. mart. A. 1680. Palásthy István. Coram me Geor- 
gio Pelargo, Michaele Szilassy, Stephano Kandó.

IPalásthy III. Mihály.
iNővery Magdolna.

18. 1680.

László. J Gáspár. Gábor. Mihály. 
'Batta Sófi.

István. Benedek.

j Palásthy László. 
ÍBory Judit.

jSóli. Gáspár. Ferencz.
IGyiirky Gáspár.

19. 1680.
Rakonczay István átengedi Palásthy Ferencznek ®J,r- p— y 

(de Kosz.), hogy F.-Rakonczán levő jobágyát, aki 
100. tallérban Gerhart Pálnál volt zálogban, kedve 
szerint kiválthassa; Rakonczay majd, ha pénze lesz,
Palásthy Ferencztől fogja, bármely évben, sz. Márton 
napján kiváltani.

2*
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1680.

2. dec. P- 
N. It.

1682.

12. mart. P 
N. It.

• 20 .

y Palásthy Ferencz, „hogy bebizonyítsa bátyja 
László iránt igaz atyafiságát, az osztályban neki jutott 
drenói malom felerészébe befogadta.“ Bozók in arcé.
2. dec. 1680.

21 .

y Korponán ülést tartó honti gyűlésen „nomine 
et in persona nob. dnae. Mariae Palásthy, Francisei 
Sembery de Kis-Dersenye consortis, nob. Georgius 
Feya, cum nostris legit, proc, tamquam A.) contra 
et adversus nob. Ladislaum Palásthy seniorem, tam
quam J.) per formam actionis proposuit tali modo: 
quatenus superioribus temporibus, in anno 1679. in 
termino certae judriae. convictionis, contra eumdem 
suo modo latae, ad diem 14-am et subsequentes anni 
praenotati, in lib. r. civit. Corpona per gener, d. 
Joannem Bartakovics vicecomitem, ad instantiam me
moratae A.) contra eumdem 3.) praefixo inter alia 
exsecutionis bona, idem J.) certam quoque portionem 
possess, in possessione Egyházas-Maróth, per eumdem 
J.) certo cambii titulo tentam et possessam, cum 
praeassumta judriae. evictionis cautela, in et pro finis. 
414. et 80. den. pro exsecutione demonstrasset. Kéri 
tehát Palásthy László ellen a végrehajtást az említett 
pénzösszegre. Megadatik azonnal s kiküldetik Gierhart 
Pál egy esküdttel. Lecta et extradata per me Geor- 
gium Dúló sedis notar. Lecta per vicecomitem (Ger
hart Pál.)

Palásthy János.

I
Miklós.

I
János.

Palásthy Pál.

I
(Maria.
ISemhery Ferencz.

László.
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Palástliy Ferencz de K. 1683. jan. 31. felvett 21- 
Hidvéghy Mihályiéi 100. frtot. „ sui.) spe futurae 
restitutionis“ ; visszafizette 1687. mart. 21., amint 
Hidvéghy Mihály Írja: „minap fölvettem kiről cpiieta- 
lom praesentibus, mivel arról kült obligatióját ő ke
gyelme most vissza nem adhatta. Actum Paczolaj,
21. mart. 1687.“ és mégis 1715. ápr. 9-én ugyan
ezen 100. f i t , „melyet üdveziilt atyám A. 1683. 
Hidvéghy Mihály úrtól kölcsön vett, annak interessé 
noha többre menne, de megegyezvén Czauner András 
nrral, u. m. Hidvéghy Mihály successorával 140. rén. 
írtban., melyet uj esztendő napján tartozzam Gosz- 
tonyi Farkas uram kézihez letennem. Actum in Keszi- 
hóez die 9. apr. 1715. P. Ferencz. Czauner András.
14. jan. 1716. „percipialtam a 140. frtot., ezzel 
recognescalom.“ Kétszer volt fizetve, mert az első 
Hidvéghynél maradt; ennek elismervényét pedig nem 
érvényesítették.

23.
Sárközy Kata, Farkas Jánosné, urának adósságát 

100. írtban. Palástliy Lászlónál magára vállalta; de 
a kitűzött időre le nem tehette, tehát F.-Rakonczán 
egy félházlielyii jobágyot adott zálogba Palásthy 
Lászlónak. (Palásthy Éva Sárközy Istvánhoz ment 
férjhez, a kötelezvényen csak keresztvonása áll, úgy 
szinte Sárközy Katának is. Datum Corponae coram 
me Gabrieli Dúló. 27. nov. 1683.

(Palásthy Miklós.
IBogády Sófi.

__________ I___________
(Éva, J Mária.
1 Sárközy István. 1 Gedey Pál.

2 2 .

Sófi. (Kata.
Géezy Péter. ' Farkas János.

jan. P —y 
lt.

1682.

1683.
nov. P—y 
lt.
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24 .

P—y N. ivit. Keszihóczon, Kosik Pál végrendeletet csinált 
1684. decz. 4. Ez 1759-ben Pap Bálint perében, 
mint bizonyítvány lemásoltatott, alatta Írva áll:

„Pariáltam (másoltam) le én mostani plebanus 
Palásthy Bálint, m. p .“ Keszilióczon kath. plébánia 
nem volt, tehát luteranus lehetett; hogy plébánosnak 
írja magát, az mit sem nyom, vagy pedig ép annyit, 
mint ma a lutli. superintendensek magokat „püspök“ 
aláírják: ez dogmát tagadó majmolás; nem törhetvén 
meg a hierarchiát, hozzá alkalmazkodnak, nevét lop- 
dosva. Kinek fia? nem tudni.

1684.

168Ö. 25.

N. it.g y Sembery István, Palásthy Anna, Rátkay Ferencz 
özvegyének 40. tallérral adós lévén, s le sem tehet
vén, F.-Rakonczán osztályban kapott birtokát Palásthy 
Annának zálogba adja.

1685' 26.
Tyrnaviae 14.
apjurti«am Én Pongrácz Éva (öregebb Palásthy Ferencz-

Georgio Sám- nek második neje) adom tudtára mindeneknek, hogy
bokréthv P-v
N. it. mivel Palásthy Ferencz ö kgyme. némi-némi kigon

dolt okokra nézve, engemet a nemes esztergomi szent
szék elébe citáltatott, fogadtam meg azon dologhoz 
prókátorul magamnak nemz. Spáczay János urat, — 
ígértem húsz tallérokat, oly okkal, — — ha enge
met említett Palásthy Ferencz ő kegyelminek tovább 
való impetitiójától felszabadítanak, vagyis akármi utón 
szabadulhatok, tartozom azonnal a 20. tallért Spáczay 
János urnák illendő köszönettel megadni.



27. 1676.

Palásthíj Ferencs, kürty Géczy Évának Drenón 25- |°ct- p_? 
egy házhelyes zálogban birt jobágyot 100. írtért. „jó 
pénziil; mindenik forintot 20. garasban számlálván,“ 
zálogba átadott, bármelyik évben sz. György napján 
kiválthatót. Datum Corponae 25. oct. 1686. Vissza
váltotta Ferencz 1687. 25. ápr. „Géczy Éva sógora,
Palásthy Miklós jelenlétében.“

Palásthy Ferencz 1695-ben honti alispán volt, 
t. i. senior.

1686.

Ego Franciscus Palásthy de Kezi-Holcz, perso- die ultimo se-
, . ptembr. Nyitr.

naliter existens, cum consorte sua Eva Pongracz reel- Prot.86.foL% 
procam fassionem ad invicem sibi utriusque fecerunt 
tali modo. Dnus. Palásthy consorti suae fatetur bona * 
sua in cottu. Hontliensi, suam nobilitarem curiam in 
possessione Felső-Palásth, Felső - Rakoncza nomine
possessione certos subditos me conceruentes-----------
usque ad dies vitae, etiam si alteri nuberet dna.; con
sors Éva Pongrácz, marito suo reciproce fatetur: in 
dominio Liethaviensi et Beczko haereditario jure ipsam 
concernentem partem arcis Liethaviensis, cum omnibus 
pertinentiis ad eam spectantibus, in summa fl. 1000. 
reliqua vero requisititia in eodem dominio bona in 
summa, in qua sunt acquisita . . . ideo quia dictus 
dnus. maritus, multas expensas fecerit coram sacra 
sede contra eamdem dnam. consortem excitatas, quas
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eodem dno. marito causaverit, qua ex causa dna. 
consors eidem dno. marito aduotata bona fassa est.

(Palásthy Tamás. 
(Bakó Sófi.

(Palásthy Ferencz.
11) Ujfalussy Juli.
12) Pongrácz Éva.

1686.

25. aug. stríg. Hindy Ferencz vallja, hogy Palásthy Mária asz-
40. ' szonytól, Semhery Ferencz házastársától panaszkodni 

hallotta, hogy Baloghy Gáspár az ö földjeit és házát 
elfoglalta és benne lakik. Jakiin Balázs és Dolmy 
István kanonokok.

1686. 3 0 .

Veszprém. 2. Nos etc. — Quod generosa domina Eva Pa- 
lásthy, egregii Georgii Barcza relicta vidua, coram 
nobis personaliter constituta, oneribus et quibuslibet 
gravaminibus Elisabethac, egregii Stephani Nagy de 
Vásárhely consortis, nec non Mariae et Magdalenae 
filiarum suarum, ex antelato olim domino et marito 
suo procreatarum, cunctorum insuper fratrum, sororum 
proximorum et consanguineorum suorum, ac aliorum 
quam multorum, in subscripto negotio, per omnia 
inscripta, assumptis et levatis, matura prius et exacta 
animi sui deliberatione intra se superinde posita, 
sponte et libere, vivaque voce sua confessus (igy) est 
et retulit nobis in hunc modum. — Quomodo 
eadem fatens certis quibusdam perarduis perque 
inevitabilibus neccessitatibus suis, ipsam, quoad prae
sens, summe urgentibus sublevandis, potissimime vero
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aliorum bonorum, longe sibi utiliorum, viciniorum, 
fructuosiorum, tutiorique et securiori in loco sitorum, 
a manibus alienis redimendorum compulsa et adacta, 
ab egregio Joanne Bende, sacr. c. regii praesidii 
istius Yeszprimiensis Arayvoda, et nobili domina Catha- 
rina Horváth, conthorali ejusdem, certam quamdam, 
non contemnendam summam pecuniarum, centum ut 
pote et septuaginta quinque florenos hungaricales fa
cientem in grossis majoribus, mutuo et sub spe futu
rae ac indubitatae persolutionis et refusionis expetere 
et levare, ac ad manus suas plene, defectuque sine 
omni percipere fuisset coacta, prout se levasse et per
cepisse retulit nostri in praesentia. — Volens itaque 
eadem fatens eosdem super plenaria et integra prae
missorum centum et 75. florenorum hungarilium (uti 
jam dictum est) levatorum perceptione et satisfactione 
tutos indubitatosque reddere et securos, totalia et in
tegra duo praedia sua Papvására et Lithér sic vocata, 
in isto comitatu Veszprimiensi existentia, sita, simul 
cum annexis suis utilitatibus et pertinentibus quibus
libet terris . . . arabilibus cultis et incultis, agris, 
pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, nemorum mon
tibus, vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis 
fluviis, piscinis, piscaturis, pisciumve clausuris et 
aquarum decursibus, molendinis et eorum locis, de
cimis, nonis, centibusque, datiis, generaliter vero quar- 
talitiorum et pertinentium suarum integris omnibus 
quovis nomine vocatis, — sub suis veris metis et 
antiquis limitibus adjacentibus habitis, ad eadem prae
dia de jure et ab antiquo spectantibus, et pertinere 
debentibus, praelibatis Joanni Bende et Catharinae 
Horváth consorti suae, eorumque haeredibus et poste
ris utriusjue sexus universis, in et pro recensita cen-
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tum, ut super fatum, et 75. florenorum summa modo 
praevio expetita, titulo pignoris a dato praesentium, 
per unius integri anni decursum computando, contu
lisset, dedisset, inscripsisset et oldigasset, per manus
que mox et de facto dominium apprehendendi, con
tinuandi, et exercendi tradidisset et assignasset, immo 
dedit, inscripsit et obligavit, tali adjecta conditione, 
quod si praelibata fatens, ejusdemque praemissi uni
versi attactam summam pecuniarum, adveniente prae
scripto unius anni termino, in simili meneta simul 
et semel praementionatis creditoribus deponere et per
solvere nollent, non possent, aut non curarent; ex 
tunc iidem dicta duo praedia cum praedeclaratis uni
versis suis appertinentiis et emolumentis rursum per 
anni unius circulum, et sic per consequens eodem 
juris titulo possidere possint et valeant; nec hoc 
praetermisso, quin per expressum declaratur, quod si 
successu temporis plus pecuniae, praeter superscriptam 
summam, annotata fatens ad super declarata duo prae
dia, nec non possessionem Sz.-György vocatam, ex
petere vellet, a nullo alio, praeterquam a praelibatis 
creditoribus levare possit. — Casu vero in eo, ubi 
super mentionata fatens, aut ejusdem praemissi uni
versi totius recensitae summae pecuniam 'simili in 
moneta, quoad plenum, semper tamen in tempore in 
dato praesentium specificato, attactis creditoribus aut 
eorum posteritatibus deposuerint, iidem eamdem sum
mam centum utpote et septuaqninta quinque fiorenos 
facientem tergiversatione, litisque strepitu sine omni, 
levare praescriptaque duo praedia ipso facto remittere 
et reassignare debeant et teneantur, sintque adstricti 
et obligati. —- Assumens nihilominus eadem fatens 
suo, ac quorum supra, nominatis in personis prae-
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memoratos creditores, successivamque eorumdem poste
ritatem in quieto et pacifico annotatorum praediorum 
(intra tempus redemtionis eorumdem) usu et dominio 
contra quosvis legitimos impetitores, causidicos et acto
res propriis suis laboribus, curis, fatigiis, et expen
sis tueri protegere atque defendere, defensandoque 
indemnes conservare velle in perpetuum. Datum Sab- 
batho proximo ante dominicam Palmarum, anno ejus
dem 1688.

J  I’alásthy Éva.
IBárcza György.

/Erzse. Mária. Magdolna.
IN agy István.

3 1 • 1687.

Egr. Franciscus Burián personaliter existens, die l5-o Fe
bruarii. Nyitr.

nomine suo ac parentis Michaelis Burián ac fratrum Prot.86.föl. 4. 

Sigismundi, Joannis et sororum Justinae, consortis 
egr. Stephani Csery et Susannae condam consortis 
Pauli Horváth, et ejus prolium Georgii et Pauli,
Evae et Annae Horváth, nominibus solemniter pro
testatur et contradicit impetrationi bonorum in pos
sessione Tunczin Sissó existentium habitorum, per egr.
Stephanum Palásthy et Joannem Ujfalussy ac caeteros 
cointeressatos tamquam jure legitimo et haereditario 
se, suosque consanguineos concernentium.

32. 1687.

Egr. Georgius Sántha, personaliter constitutus d ie ^ -a  Maii. 

praemissa solemni protestatione, nomine consortis suae 86. foi. 28. 

Evae Hollósy, prouti etiam Adalberti Hollósy, con
tradicit introductioni et statutioni egr. Stephani Pa
lásthy et Joannis Ujfalussy, aliorumque cointeressa- 
torum in haereditatem bonorum Korosiensium cottu.
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Nitr. existentium habitorum, alias dictos protestautes 
jure haereditario concernentium, penes benignas litte
ras suae s. majestatis Leopoldi 1. Dei gratia electi 
Romanorum imperatoris ctc. donationales, introducto - 
rias, statutorias peractae.

1687. 33.

f e d ő i é '  LiPÓt cs. és k. Bécsben 1686. junius 20-An 
kelt (vigore literarum consensus et juris regii dona- 
tionalium) meghagyja a nyitrai káptalannak, hogy Pon- 
grácz Anna, először Palugyay Márton de eadem és 
azutáu Ujfalussy László de Divék-Ujfalu neje, Divék- 
falván 1665. ápril 4-én kelt végrendeletét „super 
bonis suis mobilibus et immobilibus . . .  a priori 
olim dno. ac marito suo Martino Palugyay jure et 
titulo sibi relictis“ magával vivén, egy hominem 
regium-ot effectuálja. Ezen végrendelet értelmében 
testálta Pongrácz Anna második férje, Ujfalüssy 
Lászlónak „unam ratam certae portionis possessiona- 
riae in possessione Hajáéi in cottu Soliensi, alteram 
medietatem Petro Pongrácz de Szent-Mildes et Annae 
Mocsáry ejusdem ac haeredibus et posteritatibus ab 
eis descendentibus, adeoque Stephano Palásthy de 
Kezi-Holcz ceterisque cointeressatis . . . consangvineis 
utriusque sexus universis.“ Továbbá omnia mobilia 
et immobilia bona in possessione Koross et Sisso, in 
cottu. M tr. Ezen királyi meghagyás folytán a nyitrai 
káptalan cum homine regio Bossány Jánossal, kiküldé 
Prilezky János kanonoktársát 1687. jan. 30-án a 
helyszínére, Korosra, „et inter caetera bona Koro- 
siana . . . benignis literis introductoriis devoluta, 
alias vulgo Moslikiana et Hollósyana, sic nuncupata “ 
Ujfalussy Lászlót és Palásthy Istvánt beiktatták.
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Ugyanaznap in domum curialem et portiones posses- 
sionarias, in Sissó nevezettek szintén beiktattalak.

34.
Nos Franciscus Palásthy, Stephanus itidem Pa

lásthy, Adamus Baloghy et Israel Mártonfy jurati 
assessores cottus. Hont, damus pro memoria, quod cum 
nos in anno 1687. die 10. in lib. reg. civ. Carpo- 
nensi, cottus. Zolién., consequenter in domo gen. 
quond. dni. Ladislai Pahlsthy, ibidem existent! ha
bita, ad instantiam gen. dnae. Judithae Kovács, ante
lati quond. dni. Ladislai Palásthy relictae viduae, ac 
in simul Ladislai filii, Susannae et Sophiae filiarum 
suarum nator, ac legitimae tutricis, nec non Nicolai 
et Andreae ex praetitulato quond. dno. suo et marito 
susceptorum, pro accommodatione et sequestratione 
bonorum post fata et decessum praetacti parentis et 
progenitorum eorumdem, in eos via legitimae succes
sionis devolutorum accersiti, consedissemus, eotum 
praementionati haeredes, ad exstinguendum discor
diarum fomitem, quem hactenus ad invicem fovebant, 
exsuscitati, pacis el mutuae concordiae unionem am
plectendo, ad hanc amicabilem bonorum sequestra
tionem devenere.

1. Dna. Juditha Kovács in possessione F.-Ra- 
koncza, in Kozár, F .-Palást — — jobágyok, szőlők, 
és amit férjével szerzett „ea universa virtute coaequi- 
sitionis prae manibus dominationis suae relinquuntur; 
medietatis habeat plenariam potestatem abalienandi, 
és elneveztetnek a szerzemények F.-Rakonczán, Ter- 
begeczen, Kovárott, Simabánya.

Portio Nicolai Palásthy in Drenó F.-Rakoncza, 
F.-Palást, jobágyok, Karponán szőlő, és az anyja 
halála után F.-Rakonczán egy jobágy.

10. nov. P—y 
N. lt.

1687.
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1687.
ápr. 30. P- 
N. lt.

1688.

29. jan. P- 
N. lt.

Portio Andreae Palásthy in Dreno, in Dacsó- 
lam, F.-Rakoneza, F.-Palást, Domanik, Százd job- 
ágyok, birtokrészek.

Portio Ladislai Palásthy in Drenó, F.-Rakoncza, 
Palást, Kővár; domus Carponeusis aestimanda; infe
rior pars aedificio, culina pro communi usu, obvenit 
dnae. viduae, una cum aequali mediatate cellarii, 
simul cum Ladislao possidenda; superiori in conti
gnatione in duas partes divisa, cum medietate cellarii 
fratribus Nicolao et Andreae; Ladislaus minor natu, 
fratres ex portione domus exsolvet, ideo domus 
aestimanda.

A  lányok némely birtokrészeket kaptak, az örö
kösből kizárattak; de ahol a fi- és leányág közös 
volt, azt a leányok egészen kapták. Datum Carponae
10. nov. A. D. 1687.

/Palásthy Tamás.
IBakó Sófi.

I
/László.
IKovács Judit.

László. Zsuzsi. Sófi. Miklós. András.

35.
•y Palásthy Ferencz, Százdy Alberttől 15. tallért 

vesz kölcsön, s ezért egy szántóföldet ad zálogba 
Karponán.

36.

-y Sárközy Kata, Palásthy Lászlónak 105. írtban, 
átirt jobágyát a kiváltásra Palásthy Ferencznek engedi 
át, és hozzá ad még egyet „in complanationem 100. 
tallerorum, ebből 75. frtot. leolvasván ennekem.“ 
Corponae 29. jun. 1688. (Ferencz neje, Pongrácz 
Éva.)
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37.

Palásthy Ferencz, Snajder Tóbiástól 40. tallértip- 
kölcsön vesz 3. hóra; ha le nem tenné. F.-Paláston 
egy jobágyot nevez meg lefoglalásra.

38.
Kovács Judit, Palásthy László özvegye, Miklós 2t 

és András fiaival Snajder Tóbiástól 200. frtot. fel
vesz, hogy Sembery Ferencznek, néhai Palásthy Mária 
férjének megitélt pénzt kifizethesse, s ad Snajdernek 
két jobágyot zálogba. Acturn Corponae 24. sept.
1689. —r 1690. máj. 26-án Palásthy Ferencznek 
engedi át a kiváltást.

(Palásthy László.
Uvovács Judit.

_____________ I_____________
Miklós. András. László. Zsuzsi. Sóti.

39.

Leopoldus etc. — Fidelibus nostris revd. maguif. 
nobilibus universitati in sedria vel gen congret, 
cottus. Hont. constitutis. Salutem et gratiam. Expo
nitur mjti. nostrae nominibus et in personis fidelium 
utique nostror. egr. Francisci Palásthy, et Stephani 
filii quond Michaelis aeque Palásthy, in quos etiam 
ex demortuis quond. Tlioma, Gabriele, Ladislao, to
tum senioribus et praefato Michaele Palásthy, tam
quam sexus masculini ejusd. familiae Palásthyanae 
hominibus, onus, sive gravamen infra attactae causae 
et ejusdem de novo flendae revisionis prosecutio rite, 
legitimcque condescendit, qualiter superioribus annis 
et temporibus, [quorum jam 24-ta, vel 25-ta sive 
26-ta circiter verteretur annualis revolutio, nobilis 
quondam dna. Maria Palásthy, consors fidelis pariter

1688.

jun. P—y 
lt.

1689.
sep. P—y 

lt.

1690.

apr. P—y 
lt.
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nostri egr. Fraucisci Sembeiy tie Derzsenye, contra 
praedictos Thomam, Gábrielem, Ladislaum, Michaelem 
et primum exponentem, Frauciscum, utpote Palásthy, 
in tacto cujusdam incaptivationis et ne fors aliorum 
actuum potentiariorum in processu desuper celebrato 
ac ad forum redituro, praetenso ex praesuppositione 
partis adversae expressatae et declaratorum, quasi in 
anno 1664. qua ex assumtione, qua vero ex com
missione et mandato patratorum circiter vicenas octen- 
nas querulosas actiones jam literis alphabeticis, jam 
vero numeris arithmeticis signatas, non saltem coram 
egr. quond. Joanne Bartakovics, erexisset, verum per 
viam apellationis in sedriam cottus. deducta (die 28.) 
ad finem judicialiter deducta esset: in quibus quibus
dam incattorum nou parvi monenti exceptionibus reje
ctis, incattos. singillatim et seorsum commisissent 
et adgravassent, in alia sedria 'celebrata easdem in 
duas classes, certi nempe juris pignoratitii simultanee 
et non singillatim ac seorsive, approbassent, quo vero 
ad jus liaereditatis, actiones in suspenso reliquissent, 
ac per hoc exsecutione tacita pro parte incattorum 
admisissent, taliterque respectu universarum actionum 
etiam per prius in suspenso relictarum incattos 
convictos et adgravatos esse pronunciassent, ac judi
cium exsecutioni mancipari fecissent, damno et prae
judicio partis incattorum. nimis gravibus et mani
festis. — Mondta Palásthy Ferencz, hogy ügyvéde 
ügyetlenül, hanyagul vitte a p e rt; a törvényszék pedig 
a kifogásokat, az érveket nem vette tekintetbe ; de a 
perújítástól minden jót vár magára. Igaz, a merész 
támadók mind meghaltak, a támadott is meghalt, 
Palástliy Mária; maga maradt a négy támadó közöl 
Palásthy Ferencz; kegyelemre és a kegyességre úgy
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is mindenkor hajlandó Lipót király, kivált mikor az 
Isten a török ellen oly győzelmekkel tetézte, s ezen 
felől a magyarok hajlamát nagylelkűséggel törekedett 
megnyerni, a perujitást megengedte, parancsolván: 
denuo eamdem cansam assumere, ac primum et ante 
omnia repetitis literis vestris adjudicatoriis, senten
tialibus, exsecutoriis et relatoriis, auditisque partium 
universis propositionibus, allegationibus, exceptionibus 
et responsis, admissis etiam quibuslibet probabilibus 
et evidentibus documentis et secundum Deum et ejus 
justitiam novum judicium, novamque juris revisionem 
facere. In reliquo autem —  —  modernos vicecomi- 
tem, judlium. et jurassores vestros exmittere, qui in 
uno certo et brevi eoque competente termino, parti
bus superinde certificatis, iisdem partibus in praesen
tiam sui citatis, auditisque earum novis propositioni
bus, allegationibus, exceptionibus et responsis, admissis 
etiam quibuslibet probabilibus documentis, novum judi
cium facere et administrare. Secus non facturi. Prae
sentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in 1. et 
r, civ. nostra „Posoniensi“, die 20. mensis április.
A. D. 1690. —  Lecta et extradata per me Ste
phanum Orbán altetitulatae suae sacr. Caes. et r. 
mjtis. praesentiae in judiciis locumtenentem, consi
liarium,1

4 0  • 1690.
Palásthy Ferencz megengedte Szentiványi Rafael- li. nov. P—y

nek, hogy a rakonczai prédikátornál zálogba l e v ő lt- 
jobágyát kiváltsa, ettől ő maga két év után kivál
tandó. Datum Karpona. 11. nov. 1690. Fr. Palásthy.
Coram me Abrahamo Dióssy, judl. Szentiványi Raf.

1 Evvel Lipót császár és király helyrehozza, amit túlzott kegye
lemből Palásthy Mária iránt, a cancelláriának egyik hütelen tanács
noka sugalmaiból, a négy Palásthy ellen, a birtokjogban kárt tett.

3
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1690.

die 20. apr. 
Ben. f. 40. u 
24.

1690.

21. apr. Ben. 
f. 39. n 28.

41.

Franciscus, filius egr. cond. Tliomae Palásthy 
de Felső-Palást et Keszihócz, per modum solemnis 
protestationis detegerat tali modo: qualiter his evo
lutis temporibus nob. olim dna. Maria Palásthy egr. 
olim Pauli Palásthy, alias dui. protestantis, fratris 
condivisionalis filia, egr Francisci Sembery contho- 
ralis, portiones in possessione Felső et Alsó et Közép- 
Palást, nec non Drinó et Felső-Rakoncza in cottu. 
Hont, egr. cond. Tobiae Snajder, tametsi certa pars 
lite pendente in praesentiarum usque esset, tamen 
d. protestantis, ita et reliquorum fratrum condivisi- 
onalium, in et pro certa pecuniaria summa contra
dictionem quoque suppleret, ejusmodi contradictione 
interveniente, locasset; nolens itaque eadem bona 
prae manibus aliorum idem protestáns levare eamdem 
impignoratitiam summam, cum solemni juris protesta
tione, nec expedit juribus suis, praejudicium deponit, 
reservando sibi et successoribus omnimodam faculta
tem super rehabenda jura, idem d. protestáns coram 
nobis solemniter protestatus exstitit, etc. D. u. s.

(Palásthy József.
IBaloghy Soli.

I
(Pál.
lOrdódy Judit._____ L_____

György. Ferencz. (Mária.
I Sembery Ferencz.

42.

Sequenti die, 21-a apr. Franc. Palásthy pro
testált; „Kajali András ur, és minemü Felső-Rakon
cza auctiót ad és adott Rakonczay Erzsébetnek, ez 
ellen solemniter protestál és contradical Palásthy
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Eerencz, mint Rakonczay fiágon levő successorok neve 
alatt.“

4 3 -  1690.

Szentiványi Rafael, Palásthy Anna nejével bir- n. nov. P—y 
tokjogát Palásthy Ferenczre ruházza adósságainak tör
lésére; maradt még valami, ezt 10. akó borral meg
váltotta.

44. 1690.

Palásthy Ilon, Sászy István özvegye, Nyitráról Nitriae d̂e 22 
ir az észt. káptalanhoz: „Nem egyéb dologért kelle- Hona. strig.c. 
tik nagyságtokat s kegyelmeteket ezen alázatos leve- ' n' 
lem áltál terhelnem; tudnia illik nilván constal 
Ngystok. előtt, hogy segini eödvöszölt Sasi János 
püszpök uramnál eő ngyságánál, minden nimő kevis 
it való jóságoczkamrol való levelek az Eö ngysága. 
kézinél marattanak, ez után az Ngyságtok kezihisz 
jutotak azon levelek, nagi karomra livin hogi sémi 
igaszagom és documentumon nem livin kezim köszöt, 
nem tudok mivel bizonitani, az mint hogi mostis 
paruczan valami pustam vagion aból háborgatnak es 
maszokbol is. mindezek igi livin nagi alázatosan kö- 
niörgök Nagytoknak, az Christusnak eöt milsiges se
beiért tekintvin az en Árva s giamoltalan voltomra 
es az en két arvamat is, had ne kinszeritessem öli 
nagi karban esni, miltostassik Ngyságtok. az leveleket 
fölhaniattatni és ezen ide ala való pusta josagocz- 
kamrol való leviliket az én fiamnak resignalni és 
kegyelmesen kézihez adatni. Meli Ngystok. hozam 
segini árvához mutatót gratiait énis az en árváimmal 
nagi alázatosan megh igekezim szolgálni, ha en rnegh 
nem tunam solgalni az arvaknak eozvigieknek Istine 
jutalmassa megh az eörök boldoghsaghban Ngytoknak. 
Imaczagmbanis el nem feletkezem Ngytok. felől irgal-
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1. jim. P- 
N. lt.

1690.

1690.

máj. 10. P- 
N. lt.

1690.

1. jun. P- 
N. lt.

1690. 
jun. 1. I 
N. lt.

más jo valastot varok. Datum Nitrie die 22. mart.
1690. Ngytoknak. Isten imádó alaszatos solgaloia két 
arvamal egőtt Palásthy Ilona, néhai Istenben elniu- 
godot Sasi István vid megli hagiot arvaia.

45.

Petróczy Tamás, lionti alesperes és Kelecsényi 
György, palásti plébános, Rimaszombaton közgyűlésre 
összeült lionti karok és rendek elé 1689. dec. 13-án 
tiltakozást adtak be magyar nyelven Írva, hogy Szabó 
Ferencz, palásti templom embere, selmeczi utján, 
Palásthy Ferencz és István és Szeutiványi Rafael 
által elfogatott, de ügyessége mellett kiszabadult. A 
megye e tiltakozási okmány mását a vádoltaknak ki
adta, a panaszlóknak pedig erről okmányt. 1. jun. 
1690.

46.

■y Csergeő Mihály, hontmegye esküdt)e Meziár 
Jankó ás Cseppel Márton a.-rakonczai lakosokat Kar- 
ponára idézi, „azalatt ottan (palásti határon) fát ne 
vágjanak, marhájukat ne pascualjanak s azt semmi 
lett úttal ne usualják.“

47.

-y Csergeő Mihály, Kovaczóczy Mihály észt. kano
nokot, s szentbenedeki praefectust, „minthogy az a.- 
rakoncziak által való palásti gyermekeken tett meg- 
véresetése végett semminemű satisfactiot nem tett“, 
az alispány birói széke elé idézi.

48.
y Palásthy Ferencz a Karponán tartott lionti köz

gyűlésen a rakonczaiak rakonczátlanságai ellen panasz
képen tiltakozik, s a megyétől orvoslást kér.
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49. 1690.

Teszér, Udvarnok némely parasztjai, K e le c s é n y i12- P—y 
György plébános aláírása mellett kötelezik magokat, 
„alsórakonczai 16. ökröt palásti földesuraktól oly 
forma végzésnek, pro 30. mensis currentis Alsó- 
Rakonczán, vagy Paláston, ha az esztergomi káptalan 
praefectusával amicabiliter nem végeznénk, palásti 
uraknak kezekbe adni, ha nem praestálnánk, obligáljuk 
magunkat, hogy az árát rajtunk via liquidi megve
hessek.“ Hat pecsét.

5 0 .  1690.

Bene Pál elnöklete alatt A.-Rakonczán tai totthm- 30- p—yN. lt.
tanúvallomás: de eo utrum? 1. Tudja-e a tanú, hogy 
Drázga alatt, meredek-alja rét, ahol minapiban az 
a.-rakonczaiak a palásti gyermekeket megverték, Pa
lást határában volt, s most is van? 2. Hogy azon 
rétre a rakonczaiak marhájukat csak lopva hajtották, 
félve a palástiaktól ? 8. Hogy Dreno-horka rétet min
denkor Palásthy Pál, György bírta, s most Ferencz 
bírja? 4. Hogy ha a rakonczaiak eme réteken legel
tetni akartak, elsőbben alkudtak a palástiakkal? —
Tizenkét tanú vallott, minden pontra „igen“-nel. —
A tanuk Koháry emberei, vagy a. rakonczaiak valá- 
nak. Egy tanú Palásthy Lászlóné jobágya F.-Rakon- 
czán és egy a dunántúli Palásthy György jobágya 
A.-Túron.

5 1 -  1690.

Madách Pál alispán elnöklete, Yadass Ferencz ápr 2 1 . P—y 
és Prileszky János nyitrai kanonok tanúsága alatt a ‘ 
palástiak és rakonczaiak közt egyesség köttetett uj 
határjárás, uj határdombok felállítása mellett. Számos 
tagból volt a megyei bizottság, jelen volt Kovacsóczy
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1691.

8. jun. P- 
N. lt.

Mihály észt. kanonok és benedeki praefectus, P —y 
Ferenci, Dvornikovics János a palásti nemesekből. 
A 2-ik pont: „dni. compossessores Palástenses com
placere potius praelibato ven. capitulo, quam cum 
eodem ulterius litem ingredi volentes, pro bono pacis 
et majore commoditate incolarum, piaedictae posses 
sionis A.-Rakoncza, locum prae^ensive controversum 
a territorio Palást suparandum esse concesserunt.“
5. Cum etiam specialis ad id ven. capituli consensus 
requiratur, eumdem consensum idem dims, praefectus 
adurgebit, et quanto ocius dno. vicecomiti transmittet.“ 
Ezen egyesség Pipát király parancsára történt, 1690. 
sept. 30-ról keltezve, s Hontmegyéliez, az észt. káp
talan kérvényére kiadva. A kir. parancsot Madách 
Pál alispán oct. 8-án kapta, Korponán nov. 9-én a 
a honti közgyűlésnek bemutatta, melynek eredménye 
a küldöttség és az egyesség vala.

52.

Én Sembery István recognoscálom, hogy a múlt 
időben mi Palásthy Mária anyánk successorai, alkud
tunk meg atyafiképen Palásthy liu-ággal, nevezet sze
rint Palásthy Ferencs, István uraimékkal, s a többi 
atyafiakkal, kezökhez bocsátván atyánk után ránk 
szállott jószágunkat, olyan formán, hogy a zálogban 
levő jószágot kiválthassák, és Paláston levő hat ház
helyt, néhai Palásthy Pál részét, pénz nélkül bír
hassák, mivel nem Csonka Palásthy fi-rész és való. 
Melynek nagyobb bizonyságául aláirt adtam ezen 
recognitio mat. Datum Corponae. 8. jun. 1692. Sem
bery István.
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5 3 . 1691.

Madács Pál, alispán, a Palásthyak és az esz-p—y N- lvlt- 
gomi káptalan, mint Sz.-István papnevelde gondnoka 
közötti határügy tárgyalására márt. 26-át tűzi ki A.- 
Rakonczán.

54. 1691.

Kovacsóczy Mihály praefectas kéri az alispánt, 
hogy az uj határmegszabási okmányt neki, Petróczy, N. it. 
vagy Kaprini pátereknek kiadni méltóztassék; vagy 
legalább engedje meg, hogy a páterek az ő házában 
lemásolhassák : „mert ha eltalálna veszni az originalis, 
sub sigillo conventus vel capituli mindenkor kivehet
nék ; mert a káptalanbeliek kihaltával utánunk való
kat megint molestalnák az emlitett rakonczaiak. “

55. 1693. 

Palásthy Ferencz kérelmére A.-Rakonczán, BeneM  p . P—y
Pál elnöklete alatt tanuvallatás volt: 1. tudja-e a 
tanú, hogy Palásthy Ferencz, mióta FIyitravármegyé
ből Hontvármegyébe transferálta lakását, az országút 
felőli irtvány-földet, szántotta maga számára pacifice?
2. dézsmát vett? 3. mily határok vannak az irtvá- 
nyokban Palásthy Pál ur számára? - Egy tanú,
Nagy Pál, dunántúli Palásthy László jobágya volt.

56. 1691.

Sembery István és Imre, Palásthy FercncztőlP)-p!br- p~*y
30. frtot. kölcsön vett. Datum Corponae 10. febr.
2601. Steph. Sembery, Sembery Imre, correcta per
me „a hét ezer tallér complanatiójára.“ — Steph.
Baloghy.
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1691.

17. jun. P—y 
N. lt.

1692.

23. apr. P—y 
N. lt

57.

Palásthy Ferencs, Kelecsényi György, palásti plé
bánostól kölcsön vett 90. frtol. jun. 11 én, aug. 5-én 
ismét 10. irtot., összesen 100. irtot., „törvényes 
interesre“, hogy tartozzam azt jövő sz. Pál fordulása 
napján, anno 1693-ben letenni. Ha le nem tenné, 
Paláston jobágyát lefoglalhassa a lefizetésig.

58.

Mi Palásthy Ferencs, Miklós, András, László, 
egyrészről, másrészről Palásthy István mind maga, 
mind pedig néhai Palásthy Gábor öcsémuram, István 
nevű fia részéről, recognoscaljuk per praesentes: hogy 
dicséretes atyafiságban akarván élni, holmi Ízetlen
ségek eltávoztatásáért, a minemü jószág Palásthy - 
familiák, úgymint minket illető, néhai Palásthy György 
ur halála után, in defectu seminis masculini sexus, 
mi reánk szállott, s jure indubitatae successionis 
devolváltatott volna, lévén azon jószág mert együtt 
is, másutt is elzálogosítva, jövendőben hogy ki-ki kö
zöttünk tudhassa azon jószágba kinek-kinek hol és 
micsoda része lehet, s úgy ki-ki magáét tudhassa ki
váltani ; annak okáért ilyen divisiót csináltunk magunk 
között azon jószágról.

E t primo: quidem nekem Palásthy Ferencznek 
jutott egy ép portio, melyet néhai Palásthy György 
in Palást, minden szőlőjével, földeivel, a malombeli 
részszel, mely hat sessionak tartják, de három sessióra 
számláltatott; azon kívül Drenón Palásthy György 
totalis portiója. Nekünk pedig Palásthy Miidós, András, 
László, Palásthy György jószágából dacsófalvi totalis 
portio, mely Hentaller Ferdinánd Farkas uramnál 
vagyon zálogban, három házhely, félházhely Merésze,
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Drenón félházhely, melyet Palásthy Perencz ur örökös 
jószágából engedett át per manus bocsátott,

Secundo: nekem Palásthy Istvánnak, néhai Pa
lásthy Gábor öcsém árváival együtt, jutott Szuliányon 
egy fertály híján, négy házhely, azaz: egész szuhányi 
portio és in adaequationem Keszihóczon egy egész 
házhely puszták közt, melyet szabad leszen tempore 
divisionis tetszésein szerint kiválasztani. De cetero a 
keszihóczi portio mind a két részre aequaliter divi- 
dáltassék. Actum Corponae die 23. mensis apr. a. 
1682, Tartozni fogunk egymást communibus expensis 
defendálni, sub onere demonstrationis et assignationis. 
Palásthy Ferencz. Palásthy Miklós. Palásthy András. 
Palásthy László. Palásthy István. Coram me Joanne 
Madách de A.-Stregova. Gabriele Dúló. Jacobo Putt. 
Carp, notario.

J Palásthy Lász.ó.
(Kovács Judit.

Miklós. András. László. Zsuzsi. Sóíi.

59. 1692.
Csekonski György elad Korponán egy házhelyet; 

Palásthy Ferencznek.
márt. 8. P—y 
N. lt.

E?r. dni. Franc. Palásthy et dnus Nicolaus 
taxam portionalem pro mense nov. et dec anni 1690. 
item Jan., febr., mart., apr., maj. 1691. per inclitum 
cottum. impositam; item nov. et dec. anni pariter 
1691. computatam, persolverunt plenarie fl. 19. 72.M2. 
Super exsolutione quietat Jon. Marssovszky perceptor. 
Litava.

: ll.jun. P—N.
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61.1692.

6. jun. P—

1692.

12. sept. P- 
N. It.

1692.

19. jul. P - !

Imre János, sovány egy hold földjét Dolina nevű 
hegyen, Palásthy Ferencznek, „nagy soványsága miatt 
hasznát nem vehetem1 egy tallérért eladja. Palást 
die 6. jun. 1692. Coram me Georgio Kelecsény, 
plebano Palástensi.

62.

y Nyéken tartott sedrián, Palásthy Ferencs honti 
alispán elnöklete alatt, Beniczky Adárn a Palásthy- 
család nevében tiltakozott, amint Palásthy Perencz 
A.-Palojtán tartott sedrián tette, Darvas János, Bene 
Perencz ellen, kik Paláston, Dacsolámon, Szuhányon, 
F.-Rakonczán levő Palásthy ős birtokokat Heilenbach 
Godfried Jánosnak zálogba adtak, az ő nagy kárára. 
Erről az okmány Karponán 12. sept. 1692. kiadatott 
Kajali Pál, jur. sedis notar. által.

63.

Mi Palásthy Miklós, András és László, az mi- 
nemü Istenben elnyugodott atyánktól osztály szerint 
Paláston jutott szőlőt per manus bocsátottuk édes 
anyánknak, hogy valakinek tetszeni fog, eladhassa, 
arra való nézve tartoztunk volna pro emaritatione 
édes húgunknak Sófinak szoknyát csináltatni, a helyett 
engedtük. Carponae die 19. jul. 1692. Palásthy 
Miklós, András, László; coram me Stephano Palásthy. 
— Palásthy Ferencz átvette Kovács Judit özvegytől, 
kötelezvén magát Sófika kiházasitására egy atlasz 
vagy kamoka szoknyát neki csináltatni. Datum Cor- 
ponae 23. aug. 1692.
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64. 1692.

Sembeiy Judit, Fux Mihály özvegye, engedi,4- aus- P“ N- 
hogy Palásthy Ferencz, Selmeczhánya által exsequált 
keszihóczi birtokát kiválthassa. Datum Corponae die
4. aug. 1692. Sembery Judit kezevouása. Coram me 
Joanne Madách assess. Abrahamo Dióssy assess

65. 1692.

Baloghy Gáspár Palásthy Tamással némely bir-23-(iecP—N- 
tokot illetőleg egyességre lépett; ennek ellentmond- 
tak Tamás fiai; mégis később eme fiák, Palásthy 
Ferencs; Miklós, András, László Baloghy Gáspár 
utódjaival uj egyességet kötnek, úgy hogy Baloghyak 
a Paláston és Drenón kapott házhelyeket Palásthyak- 
nak engedik át, „úgy hogy Baloghy Ádám és Erzsé 
betnek, Osztroluczky Pál nejének, soha semmi jussa 
ne legyen ezekhez, azonkívül is sub lite voltak.“
Actum Carpouae die 23. dec. 1692. Palásthy Fer.
Baloghy Ádám, Baloghy Erzsébet.

.,Mily contractusra attrahalt volt néhai Benko- 
vich Borbála öreg anyánk, avagy édes atyánk néhai 
Baloghy Gáspár ur öreg bátyánkat, néhai Palásthy 
Tamás urat, Alvinczy Péter Ítélő mester előtt; azon 
cőntraetust in omnibus punctis et clausulis cassáljuk, 
annihiláljuk. “ „Ennek szentül való tartására obligáljuk 
magunkat sub poena calumniae.“ „A contractust tar
tozunk ő kegyelmeknek sub poena superius specificata 
kezekhez assignálni. “

6 6 . 1692.

Palásthy Ferencz, Sembery Judit, Fux Mihály 4. aug. P—n. 
nejének beegyezésérel, egy birtok-részt Keszihóczon 
Tinkler János kezéből, aki ezt exsequáltatta, kivál-
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totta. Datum Corponae 4. aug. 1692. Sembery Judit 
kezevonása.

1692. 67.

N j°tct P—y Nos Paulus, Dei gratia princeps sacri Romani 
imperii, princeps Estaras de Galautha, comes de 
Frakuó, regni Hung, palatinus, etc. Locumtenens. 
Damus pro memoria. Quod not). Paulus Okolicsányi 
die, loco, et anno datarum praesentium, coram nobis 
personaliter constitutus, nominibus et personis eg]'. 
Francisci, nec non Stephani Palásthy, uti et aliorum 
ejusdem familiae et lineae cointeressatorum, certas 
quasdam binas exc. olim comitis Francisci Wesselény 
de Hadad, eotum regni Hung, palatini et praede
cessoris nostri literas, mandati exsecutorii praecepto- 
rias, ambas egr. olim Francisco Nagylessenyey, officii 
palatinalis attune mag. protonotario, — priores qui
dem, sub dato in arce Lipcse die 4. m. aug. in A.
D. 1665. ad instantiam egr. Tliomae Palásthy, occa
sione gesti tutoratus per egr. olim Ladislaum pariter 
Palásthy reddendarum rationum, — alteras vero dato 
in praedicta arce Lipcse, 7. m. aug. A. pariter 1665. 
ad instantiam egr. Ladislai senioris, ac Francisci, 
nec non Gabrielis et Michaelis similiter Palásthy, 
occasione certorum bonorum et jurium possess, pa
terno aviticoruiu, sexum masculinum concernentium, 
et per mortem Nicolai, olim junioris Palásthy iu et 
ad manus familiae ejusdem Palásthyanae feminini sexus 
in eodem mandato uberius specificatorum, deventorum, 
ab eodem sexu femineo praetensorum emanatas, so
nantes et directas una cum omnibus et quibuslibet 
suis accessoriis ambas et singulas cum solito suo 
onere sex marcarum levis ponderis, totidem florenos 
facientes, coram nobis deposuerit et condescendi fece-
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rit, admonendo partem adveisam super levatione por
tionis eidem, e dicto duplici onere depositionis ce
dente, et prae manibus nostris relictae. Unde nos super 
hujusmodi antelatarum ambarum literarum praeceptorio- 
exsecutoriarum, una cnm universis et quibuslibet suis 
accessoriis, modo praevio facta depositione, praescri
ptorum onerum persolutionc, praesentes literas nostras 
testimoniales, praefatis Francisco et Stephano P —y, 
uti et aliis ejusdem familiae et lineae cointeressatis, 
jurium eorumdem futura pro cautione necessarias, sub 
sigillo nostro secreto autentico extradandas esse duxi
mus et concedendas. Datum in archiducali civitate 
Vienna Austriae die 4. m. oct. A. D. 1692. Paulus 
Eszterházy.

68 .

Lipot király hibája, perújítással jóvátétetik: a hazai törvény, 
a bécsi k. iroda rabulistája ellen, érvénybe lép.

Nos, Paulus Dei gratia s. r. imp. princeps, r. ^ 
H. palatinus, locumtenens, etc. 111. spect. nob. sedriae 
cottus. Hont. Salutem cum favore. Expositum est 
nobis, nominibus et personis egr. Francisci Palásthy, 
cottus Hont. v. comitis, et Stephani filii quondam 
Gabrielis senioris Palásthy, nec non Nicolai, Andreae 
et Ladislai filiorum quondam Ladislai Palásthy, car
nalis et uterini fratris, praedicti Francisci Palásthy, 
et reliquorum interessatorum familiae Palásthy, sexus 
virilis hominum, coram, si et quatenus opus erit 
denominandorum, in quos etiam ex praedictis quon
dam Gabriele et Ladislao Palásthy senioribus, nec 
non quondam Michaele carnali et uterino immediate 
dicti quondam Gabrielis senioris Palásthy fratre, tam
quam sexus masculini ejusdem familiae Palásthyanae 
hominibus, onus, sive gravamen infrascriptae causae

1692.
OCt. P—y 
lt.
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et ejusdem ex novo fiendae revisionis prosecutio rite 
et legitime condescendit; qualiter superioribus annis 
et temporibus, quorum jam 24-ta. vel 25-ta, sive 
26-ta. vel etiam ultra circiter verteretur annualis 
revolutio (quod ipsum ex processu infra attingendo 
limpidius constabit) nobilis quondam dna. Maria Pa- 
lásthy, eotum consors egr. Erancisci Sembery de Der- 
senye, contra praedictos quondam Gábrielem, Ladis* 
laum, Michaelem et primum exponentem, Eranciscum, 
utpote Palásthy, et ne fors alios coram denominandos, 
in facto praetensae cujuspiam incaptivationis et ne 
fors aliorum praetensivorum actuum potentiariorum, in 
processu desuper celebrato, ac ad forum redituro, 
praetenso ex praestxpposito partis adversae expressatae 
et declaratorum, quasi in anno 1664. uti praetenditur, 
qua ex assumtione, qua vero ex commissione et man
dato patratorum circa vicenas, octenas querulosas 
actiones, jam literis alphabeticis, jam vero numeris 
aritmeticis signatas, non saltem coram egr. quondam 
Joanne Bartakovich vicecomite, adjunctisque judlium. 
et jurassoribus vestris erexisset, verum per viam pro- 
cessualis appellationis discussione earumdem causa
rum, in sedria cottus. vestri, ad praedecessores ve
stros, quorum vos successores essetis, deducta, me- 
cliánte imprimis adminieulo quorumdam benignorum 
regiorum madatorum, unius quidem simplicis, alterius 
vero ex superabundanti, erga eosdem praedecessores 
vestros, attune 28. m. nov. A. 1667, in sedria, in 
1. et r. civ. Oarponensi cottus. Zolién,, loco vid, 
sedriarum vestrarum articulariter consveto celebrato 
constitutos, medio fidedignitatis hon. conventus s. 
Benedicti de juxta Grón exliibitonem, patenter et prae- 
ceptorie sonantium, vix non integre ad finem ju d i. ..
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deduxisset, in quibus idem quondam vicecomes qui
dem et eidem adjuncti judlium. jurassorumque vestri 
in partibus, servatis de jure servandis, ad ulteriora 
procedendo, quibusdam . , . non parvi momenti ex
ceptionibus, et imprimis contra processum, et con- 
seq . . . anui 1613. . . . defunctis et rejectis eos
dem incattos. singillatim et seorsive tum ratione 
actus . . . personarum convic. . . . praedecessores 
autem vestri, licet quidem alia per prius celebrata 
sua sedria ex reproducendo processu priori vel aliter, 
quam si opus fuerit, specificand. postquam praescri
ptas causas exactius . . , in discussionem, virtute 
appellationis assumsissent, easdem in duas classes, 
certi nempe juris pignoratii, et haereditarii, sive 
proprietatis distingvendo, convictionem in partibus 
latam et pronunciatam, respectu praeallegati juris 
pignoratii simultanee et non singillatim ac seorsive, 
uti quidem in partibus erat pronunciatum, approbassent, 
quo vero ad jus haeredi tatis, seu proprietatis, et inde 
quasi pendentes actiones in suspenso eotum reliquis
sent, ac per hoc isthic depromtam praescitam exce
ptionem tacite in parte iucattorum. admisissent; tamen 
ex post in superius praedeclarata sedria sua, solo 
adminiculo praecitatorum benignorum mandatorum re
giorum, in praedescriptae exceptionis a proprietate, 
seu successionis jure, sub praetextu violentiarum la
tente, nqn tamen, qua per viam appellationis eo ad
ducta, verum quasi tunc primum ibidem in sedria 
mota fundamentalem indagationem ipsiusmet pro
prietatis dijudicationem, certa sua, ibidem inserta 
sua parenthesi, ad suum forum alioqui non pertinere 
perspicue recognitam, sese immisissent, taliterque 
respectu universarum actionum etiam, per prius in
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suspenso relictarum, eosdem incattos. convictos et 
adgravatos esse pronunciassent, ejusmodi judicium 
modo et ordine suis, debitae quoque exsecutioni man
cipari fecissent, damno et praejudicio etiam partium 
incattarum. jam autem ipsorum exponentium nimis 
gravibus et manifestis. Quae omnia ex eo, quod pro
curator partis praenominatae incattae. tum quidem 
in partibus eorum praenotatis quondam vicecomite 
et reliquis ipsi adjunctis judicibus, tum etiam in 
praedeclarata anni 1668. sede judlia. circa produ
ctionem et examinationem praementionatorum beni
gnorum regiorum mandatorum, eas rationes, allega
tiones, exceptiones, et responsa, ac alia quaevis pro
babilia et evidentia documenta, quas et quae pro 
tuitione partis incattae. exceptionumque, ac respon
sorum, potissimum vero discussione praelibatorum 
benignorum regiorum mandatorum, imprimis autem 
in eisdem contentae, ab una dumtaxat parte existen- 
tis expositionis examinatione, multum efficaces et pro
ficua habebant, dicere, facere, et in medium proferre 
omisisset, accidissent. Cum tamen procurator eorum 
partis incattae. eas rationes, allegationes, exceptiones
que et responsa et alia quaevis probabilia et evi
dentia documenta, quas et quae pro sui tuitione 
partis incattae. exceptionumque et responsionum po
tissimum discussione praelibatorum benignorum re
giorum mandatorum, inprimis autem in eisdem con
tentae, ac nonnisi ab una parte praeexistentis expo
sitionis examinatione multum efficaces proficua habe
bant, dicere et facere et in medium proferre non 
omisisset, sperassent se eotum incatti. longe melius 
judicium utrinque recipere potuisse, prout dicti ex
ponentes, tamquam etiam successores recipere posse
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sperarent etiam de praesenti. Ac proinde dicti ex
ponentes annotatae quondam Mariae Palástliy, tam
quam eotum actricis ct triumphantis legitimos suc
cessores vel alios quosvis insinuato modo adjudica
torum et exsecutorum tenorum . . . sensisset et pos- 
scsores eorum, ubi opus fuerit, denominandos, in quos 
videlicet praesens litis onus, qua per successionem, 
seu adeptionem, appreliensionemque et possessionem 
bonorum . . . niatum haberetur, praescitamque par
tem pro ratione praemissae hujus expositionis, par
tim coram vobis in sedria, partim vero coram mo
dernis, ordinario, vel hoc interessato, substituto vice- 
comite, et judlium. ac jurassoribus vestris, tamquam 
nimirum in dijudicatione causae, seu materiae prae
sentis, juxta declarationem infra attingendam, succes
soribus, per vos ad id more vestro ad praemissa ex- 
mittendis, remedio novi judicii in jus convenire, 
causamque hanc seu materiam praeintimatarum actionum 
denuo revideri, immo jure ita ferente, exsecutiones 
etiam priorum judiciorum . . . um reali exsecutione 
et satisfactione effective reformari facere vellent, ex
ceptis iis, cum quibus jam accordassent. Supplicatum 
itaque exstitit nobis, nominibus et in personis dicto
rum exponentium debita cum instantia humillime, qua
tenus eisdem circa praemissa de opportuno et con
digno juris, novi scilicet judicii remedio, benigne 
providere, vobisque superinde, . . . ti ejusdem sedriae 
cottus. Hont. in officio successoribus, observando 
eatenus ordine, committere et mandare dignaremur, 
nec pateremur eosdem justis suis juribus improvise 
destitui. Cum autem justa petenti non sit denegandus 
assensus, et alioqui juxta generalis predicti decreti 
regni hujus contenta, universi defectus et errores
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nocivi^ litigantium in processibus causarum qualiter
cumque emergentes, virtute novi judicii semel in 
melius reformari soleant, novorumque judiciorum re
visiones ad priorum instantiarum et in illis ultimarie 
latarum sententiarum procedentes judices vel eorum 
successores pertinerent, resque cum onere vaderet, et 
qui succedit in bonis, in onere quoque succederet, 
lege regni hujus id ipsum dictante. Pro eo vobis 
harum serie, auctoritate nostra palatinali, firmiter 
praecipientes committimus et mandamus, quatenus 
acceptis praesentibus, et rebus sic, ut praefertur, 
stantibus, seque habentibus, in ea quidem parte, 
qua praeinsinuatas querulosas actiones, quoad exce
ptionem ex articulo 23. A. 1613, a proprietatis, sub 
praetextu violentiae fienda, discussione ad comitatenses 
officiales non pertinente desumptam vigore praepo
sitorum benignorum simplicis et ex superabundant! 
sonantium mandatorum regiorum, antecessores vestri 
praescripta in sedria die 28. m. novembris A. 1668. 
praeterlapsis celebrata, ex fundamento proprietatis, 
discussissent et determinassent pro more vestro in 
praesentiam vestri attactis ac aliis etiam coram 
uberius attingendis determinandis, inprimis celebranda 
sedria, vel si id commode fieri nequiret, in subse- 
quentibus ex post celebrandis, citatis denuo eamdem 
causam, seu materiam praescriptarum actionum assu
mere ac primum et ante omnia expetitis et ad vos 
receptis literis vestris testimonialibus, adjudicatoriis, et 
sententialibus, exsecutoriis et relatoriis partis adversae 
interea temporis jam extradatis, auditisque eartimdem 
partium universis propositionibus, allegationibus, ex
ceptionibus, et responsis, admissis etiam quibuslibet 
probabilibus et evidentibus documentis et circa exa-
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minationem praeallegatorum benignorum regiorum man
datorum, legibus et rationibus, secundum Deum et 
ejus justitiam, non obstante per prius a praedecesso
ribus vestris eatenus lata sententia, novum judicium, 
novamque cum effectiva formatione et ejusdem reali 
exsecutione et satisfactione, nec non discussionis de 
proprietate eotum coeptae, ad suum forum competens 
relegationem facere; in aliqua autem annotatarum 
actionum extra praescriptam a proprietatis discussione 
depromtam exceptione consideratarum, si et quatenus 
opus fuerit, omnium et singularum modernos ordi
narium vel eodem interessato, substitutum vicecomitem, 
judlium. et jurassores vestros, in quos nimirum per 
successionem officiorum praesens causa ea in parte 
condcseendisset. Quare uno certo et brevi, eoque 
competente termino, partibus coram denominandis 
superinde legitime certificatis et ad facies praefatorum 
controversiam per eas querulosas actiones sumtorum 
bonorum vel vero . . . civitatem Corponensem juxta, 
morem vestrum praefigendo, illucque accedendo et 
considendo, iisdem partibus, vel earum legitimis pro
curatoribus in praesentiam sui citatis et accersitis, 
auditisque earum partium universis novis propositioni
bus, allegationibus, exceptionibusque et responsis, 
admissis etiam quibuslibet probabilibus et evidentibus 
documentis, adeoquc comperta in praemissis mera 
rei veritate, pariter tamen primum et ante omnia 
repetitis et ad se receptis praeinsinuatis literis testi
monialibus, adjudicatoriis, sententialibus, exsecutoriis, 
relatoriis, modo et forma praedeclaratis novum judi
cium, novumque juris et justitiae cum effectiva refor
matione ejusdemque reali reexsecutione, juxta prae
diatum articulum, satisfactionem facere et administrare.

4*
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Casu vero, quo memoratarum partium aliqua ejus
modi novo judicio contenta esse noluerit, pro more 
et consvetudine vestra ad vos referre, sed et vos 
causas easdem simul cum tota earum serie et pro
cessibus exinde qualitercumque subsecutis, maturioris 
revisionis gratia in curiam regiam, ipsam videlicet 
personalem in praesentiam transmittere, modis omni
bus debeatis et teneamini, debeantque et teneantur. 
Communi svadente justitia. Secus non facturi. Prae
sentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in 
archiducali civitate Vienna Austriae, die 5. m. oct. 
A. D. 1692. Paulus Eszterliázy.

Pala stliy Gábor.—M i liály.

István.

Palásthy íjászló.—Ferencz.
I

Miklós. András. László.

691692.

P—y N. lt. Anno 1692. die 7. mensis julii, in possessione
Inam, in cottu. Hont. exist, habita, Nos Franciscus 
Palásthy, ordinarius vicecomes, — — — Joannes 
et Paulus Madách jurassor, Lucas Péchy, substitutus 
vicecomes cottus. Hont. Koháry Wolfgang és esz
tergomi káptalan közt „occasione adjustationis terra
rum arabilium et pratorum in territorio, praedii 
Leklincz“, az ügyet véglegesen elintézték.

1693. 70.
W. jun. N—y Bene Pál tiltakozást nyújtott be Karponán, 1690.

ápril 2-án ülésező honti gyűlésen, Darvas János és 
gyermekeinek, Bene Ferencz és Sófia leánya nevében 
Palásthy Ferencz ellen, aki egy határnap után, más
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határnapot kivan, ami nekik költséges, s mivel az 
iratokat el kell hozniok, veszélyes, —  az utazás igen 
fáradságos; erre Palásthy Ferencz viszont tiltakozott, 
a panaszra annak idején és helyén majd megfelel;
„immo audito, memoratos protestantes velle cum fa
milia Dacsó in praejudicium et exclusionem Palás- 
thyani sangvinis, literarum communicationem et co- 
intclligentiam habere (ha igazságos P —y Ferencznek 
az ügye, nincs mitől félniej, literasque jure indubi
tato periclitare, eatenus etiam protestatur super pro
ditione fraterni sangvinis et super periclitatione lite- 
ralium instrumentorum, petens protestationis paria “
Kiadatott 19. jun. 1G93. per me Paulum Kajaly 
praefati cottus. jud. notar.

71- ir>93.

Palásthy Ferencz, honti alispány, Szebeléhen 27. febr. P—y 

„fer i a 4. prox, post ducam. „Oculi“, hoc est 26. 
febr.“ tartott sedrián Dcniczky Ádám által tiltako
zott Palásthy Miklós, András, László ellen, hogy a 
Gyürky-család ellen, Kvassay István itéló-mester előtt 
vitt perben ők semmi költséggel nem járultak; ha 
tehát a pert megnyeri, vagy barátságos utón kiegyen
líti, ők kezdhetik újra a pert a Gyürky-család ellen.
Erről okmányt kapott febr. 27-án 1693. Kajaly Pál 
notar.

72. 1G93.

Dióssy Ábrahám jelentést tesz Palásthy Ferencs 29.doc. P— j  

honti alispány urnák, hogy Tolvav Gábor itélőmester 
parancsolatjára mindnyájokat megidézte. „Elsőben is 
pro 7-a mensis jan. 1694. leendő terminusul etc. 
dno. Joanni Godefrido ab Helempach phiae. et medi
cinae doctori, és pedig 30. nov. Karponán. — Item
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nemzetes Madács Zsuzsána asszonynak, n. n. v. Bel- 
losovics Boldizsár házastársának 1. dec. 1693. — 
Darvas Jánosnak, Bene Feiencznek 2. dec. 1693. 
Pro 8-a jan. leendő terminusul Horváthy Gergelynek, 
házastársának Sárközy Mária asszonynak, 30. nov. 
1693. — Gedey András uramnak, Gedey Erzsébet 
asszonynak, Sextius Mihály házastársának, — Sár
közy Sófia, Gedey Péter házastársának, 11. dec. 1693. 
—  Sárközy Kata, Farkas János házastársának 13. 
1693.“ Abrahamus Dióssy jur. assess. Adatnus 
Ebeczky judlium.

1693. 73.

XXVPr’sPsan- Nos cap. ecclae. Nitr. quod nob. dna. Helena 
dime Tr! n it a ti" P^ásthy egr. condam Stephani Szászy relicta vidua, 
Kyitra. Prot, qua etiam noh. Adatni Szászv, filii sui ex praemen-ob. tol. 211. .

tionato condam dno. et marito suo suscepti et pro- 
geniti naturalis et legitima tutrix et curatrix . . . 
coram nobis constituti exhibuerunt nobis certam 
quamdam perennalem ipsorum fassionem, occasione 
certae cujusdam integrae curiae ipsorum pár-utczensis 
in cottu. Nitr. gen. dno. Joanni Pesthy jure peren- 
nali venditae, die 12-a januarii anni 1693. coram 
nonnullis infrascriptis fidedignis personis Nitriae huu- 
garico idomate confectam:

Ezen levél szerint Palásthy Ilona, néhai Szászy 
István özvegye, fiatal Szászy Ádáminal és leánya 
Szászy Évával, nemes Buzáry Miklós házastársával 
elismerik és bevallják, hogy egész házhelyet minden 
hozzátartozókkal, melyet Nyitrán a Pár-utczán bírtak 
s melyet néhai Palásthy Tamástól 300. írtban, vet
tek . . . Pesthy Jánosnak felében 140. forintért el-
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adtak, a hely másik felét azonban 150. írtért. ígér
ték átengedni. JSTyitrán, 1693. jan. 12.

Szászy István.
Palásthy Ilon.

Ádám. /Kva.
IBuzássy Miklós.

74.

Lipót császár és király. Expositum est mjti. ĉt 
nostrae, nominibus egr. Erancisci, filii quondam Tho- 
mae junioris, filii Nicolai, filii alterius Thomae seni
oris, filii Andreae quondam de Palást et Keszihócz, 
et aliorum hujus lineae interessatorum, —- nec non 
Stephani, filii quondam Gabrielis, senioris, filii olim 
Michaelis, filii alterius Michaelis, filii tertii olim 
Michaelis, filii praefati Andreae de Palást et Keszi
hócz, — absque masculini sexus solatio sublato, egr. 
quondam Nicolao juniore filio olim Joannis, filii quon
dam Benedicti senioris, filii Andreae Palásthy------- -
datum Viennae Austriae 3. oct. 1693.

Palásthy András.

Tamás. I. Mihály
I I

Miklós. II. Mihály
I

Tamás. III. Mihály 

Perencz. Gábor.

István.

I. Benedek.

i
János.

Miklós.

1693.

3. P— j
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1693.

DP—y N. lvlt. Kos Leopoldus Dei gratia electus Bomauorum 
imperator semper Augustus ac Germaniae. Hung. 
Boli. Halm. Oroatiae. Sclav, etc. rex etc. etc. Bantus 
pro memoria, quod fidelis noster egr. magister Gabriel 
Tolvay de Köpöst, praesentiae nostrae regiae in judi
ciis locumtenens et consilii nostri proto notarius, eam- 
dem nostram personalem veniens in praesentiam 
exhibuit eisdem et praesentavit certas alias literas 
nostras mandati praeceptorias, exsecutionales pro parte 
ac ad instantiam fidelium nostrorum egregiorum Fran- 
cisci Palásthy, cottus. Hontli. vicecomitis et patru
elium suorum Nicolai, Andreae et Ladislai similiter 
Palásthy de Keszihócz, nec non Stephani. pariter 
Palásthy, qua etiam pupilli Stephani fratris sui ex 
fratre quondam Gabriele Palásthy progeniti tutoris 
et curatoris, ut actoris contra et adversus fideles 
utique nostros egr. et nobiles Gregorium Ilorváthy, 
et consortem ejusdem nob. dnam. Mariam Sárközy, 
nec non Andreám et Dánielem Gedey, et illum qui
dem, qui etiam natu major, — nobiles item dnos. 
Elisabetam similiter Gedey, Michaelis Sextius et Ca- 
tharinam Sárkeszy Joannis Farkas fidelium nostrorum 
egr. consortes, nec non nob. dnam. Sophiam Sár
keszy egr. quondam Petri Géczy relictam viduam, 
tamquam incattos et incattas, patenter confectas, 
sigilloque nostro judiciali et autentico ab infra in 
inferiore earumdem margine impressive communitas,
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ac eidem magistro protonotario, pro debita et finali 
earumdem exsecutione, praeceptorie sonantes, et di
rectas, liuiic tenorem in se continentes. Leopoldus 
Dei gratia electus Rom. Imp. s. aug. ac Germ. Hung, 
rex. etc. etc. fideli nostro egregio magistro Gabrieli 
Tolvay, praesentiae nostrae regiae in judiciis locum- 
tenenti, et consiliario protonotario. Salutem et gra
tiam. Expositum est majestati nostrae nominibus et 
in personis fidelium nostrorum egr. Francisci, filii 
egr. quondam Thomac junioris, filii Nicolai, filii alte
rius Tliomae, senioris, filii Andreae quondam Palásthy 
de Palást et Keszihócz et aliorum coram denominan
dorum dictae hujus lineae iuteressatorum, nec non 
Stephani, filii quondam Gabrielis senioris, filii olim 
Michaelis senioris, filii alterius Michaelis, filii olim 
tertii Michaelis, filii praefati Andreae Palásthy de 
jam fata Palást, et Keszihócz, ut et aliorum hujus 
lineae coram denotandorum iuteressatorum, qualiter 
superioribus praeteritis temporibus et annis decedente 
et ex hac luce absque haeredum masculini sexus 
solatio sublato egr. quondam Nicolao juniore, filio 
olim Joannis, filii quondam Benedicti senioris, filii 
olim Andreae Palásthy universa bona et jura sua 
possessionalia paterno-avitica, sexumque masculinum 
concernentia, totales nimirum et integrae portiones 
possessíonariae in Felső, Alsó et Közép-Palást, aliter 
Utcza-Palást, F.-Rakoncza, Drenó, Keszihócz, F.- 
Dacholaiu, Szucsány possessionibus et Gardon, Lit- 
varcz, Haraszti, Megypatak et Dacsófalva nec non 
Iszkornya praediis sic cognominatis, omnino in cottu. 
Hontli. existeutes, habitae, una cum cunctis earum
dem utilitatinus et pertinentiis quibuslibet, terris sci
licet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, cam-



58

pis, pascuis, pascuationum locis, fenetis, foenüibus, 
silvis, nemoribus, montibus, collibus, vallibus, vineis, 
vinearumque promontoriis, hortis, pomariis, molindinis 
et eorum locis, generaliter vero quarumlibet utilita
tum et pertinentiarum suarum integritatibus, ad eas
dem et eadem de jure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus, antelati exponentes, veluti dicti 
in masculino sexu deficientis fratrueles condivisionales 
et congenerationales, via legitimae et indubitatae suc
cessionis, post decessum praefati olim Nicolai junioris 
Palásthy concernentis, simul cum universis nefors 
literis et literalibus instrumentis, factum praeinsinuato- 
rum bonorum tangentibus et concernentibus in et ad 
manus, protestatemque nobilium quondam Evae, egr. 
olim Stephani Sárkeszy relictae viduae, nec non quon
dam Mariae, olim Pali Gedey consortis, tiliarum vero 
praefati olim Nicolai Palásthy junioris taliter qualiter 
devenisset, ipsis vero fato functis in earum liberos 
nobiles, utpote Sophiam Petri quondam Géczy reli
ctam viduam, item Mariam Gregorii Horváthy, cottus. 
Honth. vicecomitis, aut nefors ipsum quoque Grego- 
rium Horváthy, sive simpliciter, sive qua etiam tuto
rem et curatorem liberorum suorum, ex modo dicta 
Maria consorte sua susceptorum, coram denominan
dorum et Catherinam Joannis Farkas, fidelium nostro
rum egregiorum consortes, filias utpote praedictae 
Evae Palásthy Sárkeszyanae, fidelis item nostri An
dreáé et Danielis, si necesse erit coram nobis uberius 
specificandos, nec non Elisabetham, fidelis nostri Mi
chaelis Sextius consortem, filios videlicet et filias 
memoratae olim Mariae Palásthy Gedeyanae, sive in 
toto, sive in parte ac ne fors etiam alios coram de
signandos et declarandos exponentibus cum onere pro-
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portionato devolutae et redactae haberentur; etiam 
de praesenti, damno et praejudicio legitimae et indu
bitatae successionis dictorum exponentium valde gravi 
et manifesto, sexu nimirum foemineo ad talia bona 
nihil praesentis juris habente. Ac proinde dicti ex
ponentes, in quos istius modi acquisitio et ejusmodi 
prosecutio rite, legitimeque condescendit, praelibatos 
universos at singulos praesentes possessores, in quos 
quacumque via, ratione, et modalitate onus conde
scendit, medio tui in jus convenire, seseque sexu 
foemineo aequalitate juris non edocente, vel ipsis 
etiam exponentibus, si voluerint, contrarium compro
bantibus, in integrum restitui, adeoque omnem juris 
et justitiae satisfactionem, cum fructuum, proven
tuumque interceptorum refusione, sibi impendi et 
administrari facere vellent, lege regni admittente. 
Supplicatum itaque exstitit majestati nostrae, nomi
nibus et in personis memoratorum exponentium, de
bita cum instantia humillime, quatenus eisdem circa 
praemissa providere, tibique superinde mandare et 
committere dignaremur, nec pateremur eos de eate- 
nus inprovise destitui. Cum autem justa petenti non 
sit denegandus assensus, et alioqui juxta contenta 
tit. 47. P. primae operis decreti Tripart. universa 
bona et jura possessionaria inter fratres divisa, altero 
eorumdem deficiente, et haeredibus carente, in cete
ros superstites, et haeredibus gaudentes, fratres, etiam 
remotiores, post ducentos et plures annos devolvi 
soleant, ac vigore alterius tituli 67-i ejusdem partis 
eadem pro ipsis absque omni statutione juridica et 
strepitu juris, tanto magis auctore judice magistro 
protonotario vendicari queant, sed et universae literac 
et literalia instrumenta legitimis eorumdem dnis. quos
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videlicet concernere dignoscerentur, de jure regni, 
sub juramento, per quoscumque restitui debeant, re 
cum onere vadente, et qui in bonis, in onere quoque 
succedente priori occasioue hujus materiae coram 
egregio quondam magistro Stephano Kvassay, ante
cessore tuo moto processu, coram eadem praesentia 
nostra, tamquam jam praesentis causae judice commit
tendam, cum onere deposito ac portione parti ad
versae exinde cedere debente, prae manibus judici
ariis relicta, quam eadem pars adversa quandocum- 
que voluerit, levare quiret. Pro eo tibi harum serie 
firmiter praecipiendo committimus et mandamus, qua
tenus acceptis praesentibus, et rebus sicut praefertur, 
stantibus, seque habentibus, in uno certo et brevi, 
eoque competente termino, partibus praedictis coram 
etiam specificandis, per te legitime superinde certi- 
ficatis, ac ad desumendum quidem juramentum per
sonaliter comparere debentibus, ad facies praemisso
rum bonorum, vel ubi tibi commodius videbitur, prae
figendo, exire, vicinisque et commetaneis earum dem 
universis convocatis et praesentibus partibus etiam 
praedictis, vel illarum legitimis procuratoribus, in 
praesentiam tui citatis et accersitis, primum, quidem 
et ante omnia praelibatas universas literas et literalia 
instrumenta, dictos exponentes tangentia et concer
nentia, si et quatenus apud partem adversam habe
rentur, e manibus modernorum posssesorum et ali
orum coram denominandorum, ac uberius specifican- 
dorum, sub juramento repetere, eximereque et recipere 
ac tamdem auditis partium earumdem universis propo
sitionibus, allegationibus, et responsis, admissis etiam 
quibus!ibet probabilibus et evidentibus documentis
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atque probis, comperta denique de praemissis mera 
rei veritate, praerecensita universa bona et jura pos
sessionalia dicti olim Nicolai Palástliy junioris, in 
masculino sexu, uti praemittitur, deficientis, paterno- 
avitica, sicuti attactas quoque portiones praedia es, 
via praemissae legitimae suc.essionis in praefatos 
exponentes devolutas et condescensas, una cum cun
ctis eorumdem et earumdem utilitatibus et reditibus, 
pertinentiisque praeallegatis e protestate eorumdem 
modernorum possessorum, in quantum apud quemlibet 
rcperirentur, eximere et recaptivare, ac manibus di
ctorum exponentium, jure ipsis incumbente, possiden
tium pariter et habentium, abscissis universis judicii 
remediis, tradere et assignare, de proventibus item 
medio tempore perceptis et interea bonis etiam et 
rebus quibuslibet distractis, omnimodam satisfactionem 
et debitum juris complementum, effectiva exsecutione 
realique restitutione et resignatione mediante, abscissis 
universis judicii remediis et impedimentis, praevia 
ratione obstare non valentibus, modis omnibus im
pendere. Et post haec super hujusmodi processus 
serie literas testimoniales ad fidelem relationem tuam, 
sub sigillo nostro judiciali autentico, apud praetitu- 
latam praesentiam nostram regiam habito, praefatis 
exponentibus, j urium eorumdem futuram ad cautelam 
necessario extradare, more consveto debeas et tene
aris communi svadente justitia, secus non facturus. 
Praeterea perlectis, exhibenti restitutis. Datum in ci
vitate nostra Viennae Austriae, die 3. mensis oct. 
A. D. 1693.
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Lecta et extradata per me Joannem Maholáuyi 
s. c. r. maj. praesentiae in judiciis loeumtenens et 
consiliarius.

András. 

I. Benedek.
I

János.
i

Miklós.

(Éva. /Mária..
ISárközy Istv. Kiedey Pál.

András de Kesziliócz. 

Tamás.

Miklós. (Kondé Katától.)

Tamás.
Bakó Sófi.

László. /Ferencz.
IVjfalussy Juli.

András. Miklós. László.

András de Kesziliócz.
I

Mihály.

lí .  Mihály. Miklós. György.
I

III. Mihály.
I

(Gábor. 
iGéczv Anna.

í
István.

tPalásthy Éva. 
ISárközy István.

/Kata. (Mária. /Sóli.
/Farkas János. IHorváthy Gergely. IGéczy Péter.

/Palásthy Mária. 
iGedey Pál.

András. Dániel. tErzse.
/Sextius Mihály.
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76.

Palástliy Ferenez lionti alispány, és Palástliy 2 

Lászlónak fiai: Miklós, András, László, egyrészről, 
másrészről Palásthy István, azon egvesség értelmében, 
melyet Palástliy Pál halála után, Palástliy Mária 
kezeihez jutott örök birtokok felől, ezeknek zálogba 
ment részeiről Sembery István és Imrével kötöttek, 
hogy ők Palásthyak kiváltják, most, miután ki nem 
válthatták, megegyeznek, hogy azokat két évre Be- 
niczky Anna, Gerhart György özvegyének kezeinél 
hagyják; azon feltétellel, hogy két éveii át ki nem 
váltják, mert azokat Gerhartné úgy is igen jól műveli; 
de két év után kiváltják Márton napján. Evvel az 
1685. uov. 7-én kötött egyességet semmisnek nyi
latkoztatják, úgy hogy csak ezen uj egvesség marad 
érvényben. Datum Corponae die 21. mart. 1694. 
Franciscus Palásthy, Nicolaus Palásthy, Andreas 
Palásthy, Ladislaus Palásthy. Gorám me Adamo 
Dúló jurass. Paulo Madács jurass. Gabriele Dúló 
jurass. Datum Corponae 12. m. nov. 1696. Beniczky 
Anna elismeri, hogy Palásthy Perencztől a kiváltási 
pénzt hiány nélkül felvette, s a zálogban tartott bir
tokrészt per manus elbocsátotta, s Palásthy Ferenez 
kezeihez assignálta.

77.

Tolvay Gábor itélőmester jelentéséből, a Palásthy- P 
családban, fi- és leány-ág, parancsolt nagy peréről.
„ Quibus exhibitis et praesentatis, idem mag. proto- 
notarius, ex debito officii sui, eidem praesentiae no
strae regiae, fideliter retulit, in hunc modum: quo
modo nimirum ipse, benignis commissionibus et mandatis 
in praeinsertis literis nostris praeceptoriis, exsecuti-

1694.

.mart.P—y 
. It.

1694.

-y N. Ivit
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onalibiis contentis, uti tenebatur, per omnia humillime 
obtemperare et satisfacere volens, feria 6-ta prox, 
ante dominicam primam Epiphaniae Domini, in diem 
8-am jam, anni modo labentis (1694.) infrascripti 
incidente, termino videlicet per se jam antea, suo 
debito modo et tempore, praespecificatis partibus su- 
perinde rite certificatis, praefixo et designato, in et 
ad faciem lib. montanaeque civitatis nostrae Karponen. 
omnino in cottu. Solien. existente, adjacente, locum 
videl. praescriptae certificationis suae, cum vicinis et 
commetaneis ejusdem, signanter vero fidelibus nostris 
egr. et nob. Joanne Madách, Abrahamo et Michaele 
Dióssy, prudentibus et circumspectis, Jacobo Guth, 
jurato notario et altero Joanne Fabri, ejus praescri
ptae civitatis nostrae Karponen. senatoribus, aliisque 
quam plurimis, eorsum congrue convocatis, et inibi 
praesentibus, accessisset. Cumque idem mag. proto- 
notarius, praesentibus praedictis vicinis et commeta
neis, in domo fidelis nostri egr. Pauli Bene, dicti 
cottus. Hont. judlium. ibidem exstructi, pro exau
diendis ambarum partium allegationibus, propositionibus 
exceptionibus et responsis, ac admittendis etiam qui
busvis probabilibus et evidentibus documentis, et exinde 
decernendo judicio, et exitu juris ita ferente, impen
denda quoque reali et finali earumdem exsecutione, 
pro identitate loci et simul tribunali consedisset, 
fuissetque constitutus, ex tunc fidelis noster egr. Si- 
gismundus Palugyay legitimus eorumdem procurator, 
cum sufficientibus, legitimoque mandatariatu, si pars 
adversa desiderasset, explanando, et declarando, pro
testatione de non consentiendo in quasvis exceptiones 
vel etiam alias directas responsiones, et id genus alia, 
cum jure principalium suorum omnimode prosequendi
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ct tuendi procuratoria facultate produxisset menti- 
onatuiu benignum mandatum nostrum, vigore cujus, 
erga partem incattam. praevia etiam ad personalem 
comparitionem proclamatione, cum imputatione tamen, 
si quae imputanda occurrissent, juxta continentias 
producti benigni mandati nostri, effectiva quoque exse
cutione accedente, administrari, reservando peculiarem 
supplendi et declarandi facultatem, si quae ex con
testatione litis suppleuda et declaranda visa fuissent. 
Quibus ternarie prae foribus domus judiciariae more 
solito proclamatis; tamdem nominibus et in personis 
praeinfertorum incattorum. fidelis noster nob. Ma
thias Sembery, legitimus eorumdem et earumdem 
procurator, sufficientibus juris requisitis instructus, 
comparuisset, cum solemni protestatione de non 
consentiendo.

Ez volt az első nap.
Másnap: „mag. protonotarius partis incattae. ex

ceptionem rejecisset.“ „Stare competentiam praesentis 
fori.“ Az alperes kifogást tett, hogy a leány-ág min- 
denik személye nincs megidézve, sőt a fi-ág minden 
tagjai sincsenek, pedig a kérdés a fi- és leány-ág 
között forog főn.

„Rursum eodem mag. protonotario super his 
quoque partium allegatis sequenti modo deliberante“, 
a kik nincsenek megidézve, azok Ítélet alá nem esnek. 
„Parti incattae. jus suum proprietarium in bonis 
actionalibus habitum, probare incumbere.“

Az alperes osztályokra hivatkozott, melyekben 
Palástliyak a leány-ágat az ősi birtokban részesítették ; 
hozzá más Palástliyak ily osztályoknál tanúskodtak, 
a nélkül, hogy a leány-ág birtokolási jogát tagadták 
volna. Példákat hoz fel a múltból.

5
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Jan. 11-én megnyílván a tárgyalás, az itélő-r 
mester mondá, hogy ha több, ha legrégibb példákat 
is hozott volna fel az alperes, „siquidem proprietas* 
sive haereditas juris et hinc promanans praetensiva 
aequalitas sexui foemineo non ex usu et dominio 
cognoscitur, verum ex privilegiis, juxta tit. 17. P. 
1. non haereditas, sive proprietas juris ab usu, tam
quam effectu, dependet, verum usus et dominium a 
juris quidditate et qualitate oritur.“ „.Divisiones prae- 
momoratae inter sexum fo mineum tantum et non simul 
contra masculinum institutae habebantur; juris esset 
recepti, judicia inter alteros, tertio non solent prae
judicare. Nec juvat, partem incattam quod in pro
ductis aliquos e Palásthyanis, utpote Paulum, Nico
laum, Thomam, Michaelem et ne tors alios interfuisse, 
siquiquem tit. 58. 59. 61. P. 1. patres tiliis et fra
tribus per expressas fassiones nihil posse praejudicare. 
Quod ad Nicolaum Palásthy, cum ille deficiens acti- 
onalis frater fuisset, siquid consensisset quoque, ipso 
jure et facto nullius fuisset vigoris. Deinde, quatenus 
ibidem interfuisse referebantur, non qua Palásthyanis, 
sed qua officialibus comitatensibus, quorum alii vice- 
comites, alii jurassores cottus. Hont. fuisse refere
bantur. “

„His tam evidenter declaratis, licet certus fuisset 
procurator partis actoreae, non posse aliud, quam 
pro principalibus suis ferri judicium ; ut tamen palam 
fuisset et manifestius, produxit documentum l'alás- 
thyammi sexui masculino deserviens sub nro. 11.2., 
ita tamen ut sibi in specie restitutum fuisset, siquidem 
et alias privilegiorum paria non dantur, sub Andrea 
rege Hierosolimitano, judicialiter in privilegium re
dactum.“ p. 102.
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„Quod privilegium Andreae regis Hieros. a.
112. signatum, illud sonare pro haeredibus tantum, 

per quos juxta tit. 17. P. I. nonnisi masculi intel- 
ligantur.“ p. 122.

„Quod autem ad integritatem terrae Palást,
Rakoncza quoque pertinent, non modo vicina conti- 
guitas, sed ipsa continuitas terrae, ususque et domi
nium Palásthyanum evicisset.“

Az Ítéletet lásd külön lapon, 1694. A  felperes 
megelégedett az Ítélettel; az alperes fölebbezett a 
kir. táblára; a fölperes nem ellenezte, csakhogy extra 
dominium legyen. Az Ítélő mester Rakonczát is az 
ősi birtokban lenni itelte. „Appellationem a parte 
incafta. modalitate, per procuratorem partis actoreae 
allegata, extra dominium admittendam.“

78.
Tolvay Gábor itelete a Palásthy-család férfi-ága jogait, az örü- 

kösödóslion, a loány-ág ollen íöntartva. 1694.

Super bonis infranotatis A. 1694. die 27. majiP—y N. lvlt. 
in libera et regia civitate Carponensi, medio generosi 
dni. Gabrielis Tolvaj protonotarii personalis praesen
tiae, deliberatio est liaec consecuta.

Deliberatum.
Accurate ruminatis ambarum partium pro et 

contra factis allegationibus et responsis, productis etiam 
ab utrinquc documentis, ita et citatis legibus, dili
genter pensitatis, adhibitis etiam prenominatorum 
convocatorum sanis votis et opinionibus. Licet quidem 
ab obitu egregii olim Nicolai Palásthy junioris, cujus 
per defectum seminis praesens successorii juris acqui
sitio habebatur instituta, ramum ejusdem descendente 
sexus toeminei haeredum et posteritatum in bonis, —

5*
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acquisitioni praesenti subtractis, reale dominium, usum
que continuasse, imrao et in subsecutis inter eosdem 
ipsius .Nicolai quondam Palásthy haeredes foeminei 
sexus contractibus, celebratisque divisionibus, nonnullos 
Palásthianae familiae sexus masculini homines, non 
modo praesentes fuisse, verum etiam similes celebra
tas subscripsisse, alios vero modernorum videlicet 
actorum progenitores in praeambulo quidem talium 
divisionum appositos minus tamen subscriptos haberi, 
ex productis per procuratorem specificatae partis in- 
cattae. sub literis R  D. et E. appareret manifeste. 
Unde procurator ejusdem partis incattae. jus sexus 
foeminei in iisdem bonis inesse, tum ex ratione usus 
reális et continui, tum vero, quod per similem homi
num familiae Palásthyanae sexus masculini, in talibus 
contractibus et divisionibus inter existentiam, sub
scriptionem que in jus sexus foeminei consensum, ade- 
oque juribus etiam et privilegiis suis, siquae eatenus 
sexus masculini se habuisse posse sperasset, juxta 
tit. 12. p. 2-ae operis Tripartiti abusum stabilire et 
fulcire niteretur; verum quia expresso sensu allegato, 
per procuratorem partis actoreae tit. 17. partis I-ae 
O. Tr. id innuente, proprietatem juris non simplici 
dumtaxat usu, et modis et conditionibus, in eodem 
titulo tripartitali contentis, comprobari debere mani
festi esset juris, immo et hujusmodi praetenso usui 
celebratisque quibuscumque fassionibus, divisionibus 
et contractibus, usitato juris, contradictionis videlicet 
et protestationis, instituti eatenus processus, licet so
lito modo depositi, vim tamen et energiam contra
dictionis in se redolentis remedio a parte toties di
ctorum incattorum. conniventer obviatum esse, pro
ducta per procuratorem eorumdem sub numeris 2. 4.
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5. et 6. testarentur luculenter, sed et usus et domi
nium reale sexus foeminini non potest defectu Nicolai 
quondam Palástliy, cujus successio pro praesentiarum 
acquireretur, verum ad priora se extendere compro
bari debuisset, quod tamen ex praemissis minus appa
reret, et dato, non tamen concesso, abusus privilegiis 
et juribus nonnullorum haeredum sexus masculini 
Palásthyanorum ex praemisso in divisiones et contra
ctus consensu evenire posset, id tamen ipsis solis 
subscriptis et non modernis actoribus, quos neque in 
directa linea successores existerent, ad mentem tit. 
58. 59. et 61. praeattactae P. primae praejudicare 
valeret. Accederet porro in fulcimentum indubitati 
juris praemoratorum partis actorum productorum, 
gloriosae recordationis Andreae secundi Hyerosolimi- 
tani regis Hung, privilegium, sub nro. 1 1 2 . super 
terra Palást vocata; triplices item fassiones super 
portionibus possessionariis in possessionibus Dacholam, 
Szuhan, et Kesziliócz habitis, solis dumtaxat haere
dibus et posteritatibus, exclusa clausula, utriusque 
sexus familiae PaMsthy deserviente, qualiter per pro
curatorem actorum in hac serie processus autentici 
contentis exhibitae. Ex his itaque praemissis, prout 
et per procuratorem actorum fusius allegatis rationi
bus et legibus praetensum usum sexus foeminei, pro
ductaque procuratoris eorumdem documenta penitus 
enervantibus, jus perpetuitatis eorumdem actorum in 
bonis in terra Palást, portionibus item Dacholam, 
Szuhan et Keszihócz, pro haeredibus et posteritatibus 
eorum, adeoque masculino dumtaxat sexui determi
nantium, firmum et vigorosum judicialiter promun- 
ciatur et declaratur. Quantum porro attineret posses
sionem F.-Rakoncza, sic vocata, respectu cujus pro-
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ducta per procuratorem ante nominatorum actorum 
documenta non sonare per partis incattae. procurato
rem adstruerentur, siquidem procurator actorum, in 
ordine ad eamdem possessionem literas et literalia 
instrumenta sua se amisisse, productarum sub nr. 7. 
attestationum suarum serie ibidem inserto, teste egr. 
olim Georgio Dúló, subque strictissimo juramento 
examinato, semiplene probaret, ac in supplementum 
ejusdem corporale quoque juramentum super conti
nentiis talium literarum, instrumentorum amissorum 
praetacti Francisci Palástliy, primarii actoris offeret, 
quod neque procurator ineattorum. impugnaret, ideo 
in supplementum semiplenae probae oblationi suae 
satisfaciat. Quo praehabito superinde quoque rece
pturae partes judicium. — Qua lata judria. delibera
tione, exaudita procuratoris mentionatae partis acto- 
reae contentus, eidem, tamquam juxta leges concinnata, 
oblato quoque juramento cum praelibatus Franciscus 
Palásthy satisfecisset in figura praesentis judicii, ideo 
respectu quoque juris in possessione Rakoncza defi
nitivam sententiam ferri cupivisset, protestando hic 
loci, nomine principalium suorum super eo, quod 
cum sexus foemineus contra sexum masculinum trium
phare non potuisset, jam adimpleta esset conditio 
accordae inter homines foeminei sexus Palásthyanos 
et partem actoream, ante triduum initae et reser- 
vasset eatenus invigilandi facultatem, petiissetque 
totius praesentis processus seriem, cum suis accesso 
riis autentico ac modo solito extradari. Procurator 
praeinsinuatae partis incattae. praevio modo promul
gata judiciaria deliberatione, cum venia praesidentis 
magistri protonotarii, non contentus, eamdem appel- 
lasset cum toto processu ad tabulam nostram regiam
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more consveto ibi repraesentanda, petentium paria 
praesentis processus. Procurator partis actoreae repo
suisset dicendo : appellationem taliter quidem admitti 
posse, ut nihilominus, si quam pars incatta. pecuniam 
in bonis acquisitionalibus legitime se habere liqui- 
dasset, solito juris ordine pars antefata actorea redi
mere potuisset, siquidem de recepto usu et praxi, 
appellatio extra dominium admitti soleret, quod deli
beratione admitti et declarari cupivisset. Ultimo pro
curator incattorum. dixisset, rem totam adhuc pendere 
ab appellatae ulteriori revisione, super his autem 
postreme partium allegatis per eumdem magistrum 
protonotarium, sequenti modo deliberatum exstitisset. 
Ex quo idem Franciscus Palásthy, occasione litera- 
rum et litoralium instrumentorum, factum possessionis
E.-Rakoncza tangentium et concernentium, modalitate 
per procuratorem actoreae partis praeallegata, lata 
praevio modo deliberatione, solemne juramentum co
ram praesente judicio deponendo satisfecisset, con
sequenter, juxta sensum art. 38, anni 1545. indubi
tatum jus haereditarium praeallatae partis actoreae 
ea quoque in parte comprobatum redderetur. Ideo 
haereditas ipsius etiam possessionis E.-Rakoncza ipsis 
actoribus, haeredibusque eorumdem et posteritatibus 
legitime competens adjudicaretur. Interposita porro 
appellatione a parte incattorum. modalitate per pro
curatorem actorum allegata, extra dominium admit
tenda, processuque praesente autentice eidem parti 
actoreae et paria ejusdem memoratae parti incatto
rum. extradanda decerni. Unde nos ad fidelem dicti 
magistri protonotarii relationem praesentes literas 
nostras adjudicatorias, sententiales, et testimoniales sub 
sigillo nostro judiciali et autentico, apud praesentiam
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nostram habito, Jurium ejusdem futura pro cautela 
necessario extradandas duximus et concedendas: com
muni svadente justitia. Datum in possessione Köpösd,
5-a prox. a. dominicam Pentecostes, in diem 27. 
mensis maji incidente. A. D. 1693.

Lecta, correcta et extradata per me magistrum 
Gábrielem Tolvay s. c. r. maj. praesentiae in judi
ciis locumtenente, et consiliario protonotario.

A kir. tábla Tolvay Gábor ítéletét helyben
hagyja.

JSTos Leopoldus Dei gratia etc. Damus pro me
moria, quod fideli nostro magn. Joanne Maholányi 
praesentiae nostrae regiae in judiciis locumtenente, 
et consiliario nostro, anno et loco, harum nostrarum, 
durante videlicet praesente termino celebrationis et 
revisionis transmissionalium causarum, ab inferioribns 
et aliis pedaneis judicibus ad partium provocantium 
instantiam, per viam appellationis in curiam nostram 
regiam, nostram videlicet personalem praesentiam, 
maturioris ac exactioris revisionis gratia, deductarum, 
reviderique solitarum, huc in lib. ac reg. civitatem 
nostram Posoniensem, per fidelem nostrum, nobis sin
cere dilectum illustr. s. Rom. imp. principem Paulum 
Eszterházy de Galanta, perpetuum in Frakno, dicti 
regni nostri hung, palatinum, aurei velleris equite, 
intimumque consiliarium et per id regnum nostrum 
hung, locumtenente, nostrum regium, benigna ex 
annuentia nostra dumtaxat cis et ultra Danubianis 
partibus, in dicto et promulgato, una cum fidelibus 
nostris, honorabili praelato, magnificis et egregiis 
barone palatinali et judicatus curiae nostrae regiae 
vices gerentibus, ac magistris protonotariis, nec non
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saepe nominati regni hujus nostri nobilibus tabulae 
nostrae judriae. juratis assessoribus, in praeattacta 
civitate nostra Posoniensi, et cottu. ejusdem nominis, 
habita sede, nempe ista nostra judria. regia per exa
ctiorem et maturiorem earumdem transmissionum revi
sione pro tribunali sedentibus et constitutis, ac 
eotum fidelis noster egr. Paulus Okolicsányi, pro fideli 
aeque nostro egr. Francisco Palásthv et reliquis co- 
interessatis, in infranotato processu uberius denotatis, 
tamquam in partibus triumphantibus, hic autem in- 
cattis. cum sufficientibus juris requisitis, in figura 
praesentis judicii comparendo, exhibuisset alias literas 
nostras relatorias, transmissionales, ad instantiam ante
fatorum A.) contra et adversus fidelem similiter no
strum egr. Gregorium Horváth}' et reliquos in eodem 
processu interessatos, velut virtute interpositae in par
tibus appellationis actores emanatae, inhaerendo la
tae in partibus deliberationi personali petiisset partem 
praenotatam ex adverso ad prosequendum apellationem 
suam proclamari, alioqui juxta usum juris et simili
tudinem tit. 35. P. III. transitione in rem adjudica
tam pronunciari, literasque superinde testimoniales 
autenticas a praelibata praesentia nostra sibi elargiri 
postulasset, Quibus itaque more solito proclamatis, 
minus tamen comparentibus et appellationem suam 
praenotatam prosequentibus; tamdem eadem praesentia 
nostra habito ad invicem cum praelibatis praelato 
et barone palatinali, judicatusque curiae nostrae vices 
gerentibus, magistrisque protonotariis, nec non ceteris 
hujus regni nostri nobilibus, praescriptae scilicet sedis 
nostrae judriae. juratis assessoribus, secum in examine 
et discussione praesentis causae pro tribunali, una 
ut praetactum est, sedentibus et constitutis super-
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inde accurato tractatu et mutua consultatione de eorum 
praematuro consilio et sana deliberatione pronunciandum 
judicium advenisset: juxta postulata partis praedecla- 
ratae, in partibus quoque triumphantis ad mentem 
citatae legis causam praesentem in rem adjudicatam 
transire. Unde nos praesentes literas nostras super 
praemissis testimoniales memoratae parti triumphanti, 
jurium futuram eorumque uberiorem ad cautelam 
necessarias sub sigillo nostro judiciali et autentico 
apud fidelem nostrum magn. Joannem Maholányi, 
praesentiae nostrae in judiciis locumtenentem et con
siliarium nostrum habito, extradandas duximus et con
cedendas: communi svadente justitia. Datum in 1. r. 
civit, nostra Posoniensi, die 30. (idest ultima judi
ciali judiciorum extraordinariorum) mensis junii A. 
D. 1694. — Lecta, publicata, correcta et extradata 
per me mag. Gábrielem Tolvay s. c. r. maj. dni. 
praes, in jud. locumt. et consil. proton.

Mag. Stephanus Szirmay, judex curiae r. Mag. 
Paulus Orbán proton. Mag. Stephauus Nagy proton.

1694. 79.
dmca. pr. p. Palásthy Ferencz, honti alispán, tiltakozik azon 
onis Ben. Pr. kötvény ellen, melyet ő 1688. ápr. 14-én 'Sárközy 

^p‘ Máriával kötött, s melyben ö Sárközy Máriától F.- 
Paláston egy jobágytelket 100. rajnai írton, vett, 
holott ő arra nézve, a Palásthy-családdal örököl, s 
ezt ő csak most veszi észre; nehogy tehát kárt vall
jon, hogy egykoron örökös sajátját vásárolta meg, 
most a convent előtt előre tiltakozik.
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80.

Palásthy Istvánnak, Gábor és Géczy Anna de 
Assakürt, fiának korát a convent 7. évesnek mondta 
ki, „prout visu considerare et animo metiri potuimus.“ 
D. u. s.

81.

Palásthy Pál és Mária, Kográdban bírták Kis- 
patak pusztát, eladták Géczy Istvánnak 200. ír té rt .; 
erre Géczy, mint kir. donatioba magát bevezettette.

82.

Palásthy Ferencz de Keszihócz et Palást, és 
Gedey Krisztina, Bene Pál neje, tiltakoztak a con
vent előtt, Géczy lstváu bevezettetése ellen Kispatak, 
nógrádi pusztába, „ex quo eadem bona Palásthyauo- 
avitica essent, dictosque protestantes haereditario j are 
concernerent. “

83.

Lenke György Esztergommegye szolgabirája, s 
Pató Ferencz esküdt, jelentést tesz, hogy Esztergom 
városának a repetitionale mandátumot, mely Palásthy 
Ferencz és Lenkey Sándor folyamodására adatott 
volt, kézbesítette, s a városi hatóságtól ezt a választ 
kapta: „igenis, a repetáit jobágyokat akármikor, ha
csak egy-két nap alatt is, el akarják a felül speci- 
ficalt A.) uraimék vinni, avagy vitetni, készek oda 
engedni.“ Esztergom sz. k. városában. A. 1694. die 
26. jun.

1694.

f. 5. pr. a. dni- 
cam. 2-am SS. 
Trinit. Ben. 

Pr. T.) p. 29.

1694.

25. jul. Ben. 
Pr. T. p. 36.

1694.

Sál), pr. a. dn. 
7-am SS. Tri- 
nit.Ben. Pr.T. 
p. 40.

1694,

26. jun. P—y 
N. ít.
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1691.

f. 5. pr. a. do
minicam 2-am 
S S .T rin .P -y l 
N. lt.
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1694.

9. dec. P—y 
N. lt.
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84.

Palásthy István, Miklós, András és László, a 
benedeki convent előtt, minden jogi ügyeikben P—y 
Ferenczet, Hontmegye alispánját nevezték teljhatalma 
képviselőnek; „fideli curae, et industriae, sinceroque 
3t fraterno affectui, prudentiae, ac in rebus agendis 
lexteritati ad plenum et integrum confisi.“ Datum 
Eeria 5. prox, ante dominicam SS. et Indiv. Trini
tatis. A. D. 1694. Lecta et correcta.

85.

Leopoldus. Dei gratia electus Romanorum im
perator. etc. Fideli nostro egr. mag. Gabrieli Tolvay, 
praesentiae nostrae regiae in judiciis locumtenenti, 
it consiliario protonotario. Salutem et gratiam. Ex
positum est mjti. nostrae, nomine et in persona fidelis 
nostri egr. Francisci Palásthy, vicecomitis Hont., qua 
etiam fratris familiae Palásthy, masculini sexus, natu 
majoris, ut et reliquorum nominetenus coram, si opus 
erit, declarandorum, masculinorum interessatorum Pa- 
lásthyanorum, tamquam actorum: qualiter iidern ex
ponentes, his non ita pridem evolutis temporibus, 
mctore te judice, et adversus complures foeminei 
sexus Palásthy homines, aut etiam alios, quosvis prae
sentes possessores, ut et fidelem nostrum egr. Joan- 
iem Larvas qua etiam liberorum suorum, Sigismundi, 
Nicolai, Susannae, Annae filiarum suarum ex gen. 
luondam Juliana consorte attune sua, filia egr. quon
iam Gaspari Gyürky, ex consorte sua nobili dna. 
nliin Sophia, filia egr. olim Ladislai, filii quondam 
Thomae senioris Palásthy, —  ex quo ut ipsi expo
nentes originem ducerent, susceptorum et progenito- 
■um, tutoris et curatoris, veluti omnes, si et quatenus
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opus erit, uberius declarandos, occasione bonorum 
Palásthyanorum, quatenus soli sexui masculino deser
vientium, in compluribus cottibus. Hont, et Neograd. 
vel aliis, si qui sunt, coram pariter recensendorum, 
existentium . . .  in quantum necesse fore videbitur, 
fusius specificandorum, judicium, movendo processum, 
ac causa in termino, in praeterito mense januario 
auui infrascripti (1694.) in civitatem nostram Cor- 
ponensem, in cottu. Zolién, existentem praefixo, ad 
te deveniente, urgendo . . , non ad finem judicialiter 
prosequendo, tamdem ad ferias, easque pias et amicas 
adhortationes tuas et tibi assidentium, convocatorum, 
eaedem partes sponte quidem et libere, verum caute 
coram et accordassent et in amicabibem unionem 
descendissent. Qualem quidem accordam, sive trans
actionem pars actorea alioquin etiam damnosam, ta
men servatura esset, dummodo memoratus quoque 
.Joannes Darvas ex omni parte et vel maxime eate- 
nus, quatenus dictam partem actoream causae suae 
optatum finem, jam jam tunc pro certo exspectantem, 
ad ejus modi unionem permovendi, perducendique et 
persvadendi motiva manebat, satisfecisset, nec eatenus 
pars eadem actorea sui assecuratione decepta et de
lusa fuisset. Nam siquidem mentionatus Joannes Dar
vas certam portionem possess, in possessione Keszi- 
liócz, in cottu, Hont, existentem, et 16. circiter in
tegris sessionibus colouicalibus, — quod si parum ob
fuisset, parum pro nihilo reputaretur, constanter se 
eadem transactione mediante parti actoreae sponte 
redditurum et resignaturum affidasset, veluti hoc et 
id ex puncto 2-do ejusdem contractus non obscure 
appareret; igitur e converso te, aliisque reliquis co- 
operantibus, pars quoque actorea, non modo suis de
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fructu, per multos annos intercepto, ac ad multa sese 
millia extendente, tunc exigendis praetensionibus ces
sisset, sed et praeterea illa Palásthyana bona, (piae 
jure pignoris prae manibus fidelis nostri egr. Joaimis 
Godefridi ab Hellenbach reperta sunt, plus minus 
summam pignoris 3000. flor, involventia, respectu 
cujus summae, per praementionatum Joannem Darvas 
evincenda veniebat, parato suo aere proprio redem
turam pars actorea sese obtulisset et obligasset; at 
vero tantum abest ut 16. integrae sessiones coloni- 
cales, in possessione Keszihócz reperirentur, ut ne 
media quidem ejus numeri pars exstaréi, taliterque 
eadem pars actorea, quod affidatione. prae exposita 
ultra dimidium decepta, tam ingenti adhuc praeterea 
quoque imminente damno, ex cessione fructuum et re- 
demtione bonorum apud Joannem Godefriduiri Hellen
bach etiam nunc existentium obnoxia foret, si ea 
transactio partem actoream, . . . decipiens stare absque 
omni sui completione et complanatione deberet, cum 
tamen pars actorea eam transactionem ineundo non 
semel coram te et tibi assidentibus verbotenus sibi 
cavens crebrius protestata fuisset. Si tantus aut sal
tem uno colono vel altero minor numerus no.n repe- 
riretur, quemadmodum tü ipsémét quoque et tibi 
tunc assidentes recognoscere quiretis, irnrno ex con
tento praementionati puncti transactionalis haudqua- 
quam obstare appareret. Ad haec puncto 3-o de por
tionibus in Dacsolarn et Szuhány, respectu omnium 
circumstantiarum coram uberius declarandarum, jam 
res esset evicta et obtenta, siquidem sexus foemineus 
occasione talium bonorum judicialiter nihil probasset, 
adeoque succubuisset, atque consequenter dictis expo
nentibus restituenda jam etiam ex contractu venirent.
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Ac proinde antelata pars actorea tam gravibus da
mnis et praejudiciis sine ulla ratione et culpa sua ob
noxia esse nolens, si non obstaute eo, quod jam ali
quas res idem Joannes Darvas resignasset, quando 
quidem alias quoque partem actoream concernerent 
et si juri indebite redire possent ad forum conti
nuatione mediante parti actoreae secus etiam adjudi
canda, auctore te judice praefatum Joannem Darvas, 
sive ad continuandum tali praejudiciosa, damnosa, et 
deceptitia transactione interrupta processum, sive 
autem, quod si parti actoreae ita videbitur, ad prae
fatas 16. sessiones colonicales, in quantum nimirum, 
complanatae restarent, de quibus. (Az okmány foly
tatása veszve van.)

(Palástliy Tamás.
(Bakó Sófi.

1
j László.
i l )  Kovács Judit.
(2) Bory Judit.

András. Miklós. László. jSóti. Zsuzsi.
IGyiirky Gáspár.

I
(Juli.
(Darvas János.

Zsigmond. Miklós. Zsuzsi. Anna.

Lipót király parancsolja a Benedeki hiteles márt. 7. p—y 
helynek, hogy Palásthy Ferencznek a szükséges ok-N' lt- 
mánymásolatokat adja ki.
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1695.

feto. 28. P —- 
N. lt.

1695.

márt. 7. P—• 
N. lt.

1695.

ápr. 27. P—’ 
N. lt.

1695.

máj. 4. P—’ 
N. lt.

1695.

jun. 11. Kor- 
pona.

87.

Palástby Ferencs, Miklós, András, László (C) 
és Darvas János közt egyessé" köttetik, a Tolvay 
itélő-mester előtt kezdett per beszüntetésére. Darvas 
János, Glyürky Juli nejével Palásthyaknak ad 16. 
jobágyot Keszihóczon; de 16-ot nem bírván, „bono 
pacis ad aequationem illarum 16. sessionum coloui- 
calium cedáltuk Keszihócz faluban levő curiánkat, és 
dacsófalvai praediumbeli portiónkat, úgy, hogy azon 
Palásthy-familia is tartozik nekünk 200. ren. irtot., 
mely forintra 20— 20. garast számlálván, melyet le 
is te tt,“ A családi leveleket is Ígéri Darvas, melyek 
a fi-ág birtokaira szolnak, P —y Ferencznek kiadni, 
mihelyt perlustráíva lesznek.“

88 .

Palásthy Ferencz, fölszólít tatás daczára, Nagy
szombatban, Sembery Ferencz felperes ellenében meg 
nem jelenvén, Janka Mihály itélő-mester által pénz
bírságban elmaí’asztaltatik.

89.

Ebeczky Ádám, szolgabiró, Palásthy Ferenczet 
hivatalból inti, hogy^Czelder György földjét, árváinak 
Keszihóczon adja ki.

90.

P — y Miklós (C.), Lászlónak fia, rakonczai sző
lőjét Kajalynak 20. írtért, eladja.

91.

P — y Ferencz és P —y László fiai, Miklós, 
András, László, a Gyürkyéktől visszanyert keszihóczi
16. jobágyot magok közt felosztják.
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92.

Sembery Imre, P —y Ferenczet becsületébei 
megsértette, hivatalos eljárását áliiok eljárásnak bélye 
gezvén. P — y Ferencz a sedria elé idézte; Semberj 
nem jelent meg, s azért makacssága miatt nagyobi 
pénzbírságban elmarasztaltatok. —• Pécsy Lukács 
többekkel végrehajtásra ment Sembery Imre házába 
először ingóságait, s ha ezek elégteleneknek találtat
nának, ingatlanaiból is kihasítani.

93.

F— y Ferencz és László (junior) közti egyesség 
a drenúi és rakonczai birtokra. P —y László tizei 
Ferencznek 2500. Irtot., „mely snmma közt 100. 
arany legyen, kinek mindenikét négy regens forintban, 
az egész tallérokat penig két regens írtban, acceptálja; 
ó-forintos és hatgarasos pénz ne legyen közte.“ Decz. 
15-re leteszi és akkor P—y Ferencz kibocsátja a 
birtokot.

94.

Az okmány alsó fele van meg; kir. leirat a 
conventhez, parancsolván, hogy Palásthv Ferenczet 
idézzék meg, a kir. személynök törvényszéke elé 
Kagyszombatba. ügy látszik, már meg volt idézve, 
mert az idéző parancs szól „rationem inobedientiae 
redditurus efficacem“, és több törvényczikkelyt idéz, 
melyek büntetést szabnak a megidézettekre és meg 
nem jelenőkre, vagy a kik a kir'. parancsot félre
teszik. A convent, úgy látszik, sz. benedeki, „Joan- 
nem Gábrielem, presbyterum, socium et fratrem no
strum conventualem, ad praemissam admonitionem, 
certificationemque, et evocationem rite et legitime

1695.

} jun. 23. Kor- 
pona.

)
■

1695.

r decz. 6. Sel- 
’ mecz. P—v N.
; lvlt.

'

1695.

f. 3. prox. p. 
domin. Oculi. 
P - y  N. It.
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peragendam, nobisque ab inde fideliter suo modo 
referentem, duxeramus exmittendum. Qui inde rever
sus nobis sub juramento retulit iu hunc modum: 
quomodo ipse decima nona praesentis mensis febru
arii, anni labentis, ad possessionem Palást, domum 
residentialem mentionati Francisci Palásthy, ibidem 
exstructam personaliter accedendo ibidemque egr. 
dnum. Franciscum Falásthy, cottus. Hont. viceco- 
initem, propria in persona non repertum, medio Pauli 
Hasimon, ispáni, virtute earum mjtis. Y. sacr. lite- 
rarum ad monitoriarum, certificatoriarum, et evocato
riarum, ac secundum contenta ad terminum, ad tabu
lam mjtis. Y. regiam, personalem vid. iu praesentiam 
ad 15-um diem a die exhibitionis computandum, 
rationem non obtemperationis legitimi mjtis. Y. ss. 
mandati regii redditurum efficacem, evocavit, evoca- 
tumque esse pronunciavit. Jelentést tettek Nagy
szombatba a kir. személynöknek, Ítélő-mesternek, 
Nagy Istvánnak, aki 1695. f. 3. prox. p. dóm. 
„Oculi“, az okmány kiállította és aláírta.

1695. 95.
Nyiíra. J ’rot. Faklsthy Mariae orphauae nomine Georgius 

Ghéczy de Assakürth, inhibet Paulum jun. Ghéczy 
a distractione rerum et bonorum ac nefors capitalium 
etiam dilapidatione ejusdem puellae.

in Castro Leopoldus etc. — Expositum est mjti. nae. in
fcb r  h Bon. f ] P e r s o ii a egr. Francisci Semhery, qualiter contra egr. 
69. n. 13. Steph. Disznóssy, ratione certi cujusdam, per ipsum 

commissi majoris potentiae actus, his evolutis diebus, 
signanter dto. in 1. r. civ. n. Posoniensi, 5. f. a. c.
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sub sigillo nostro judli. apud lociimtenentem nstrum. 
emanato, specialiter egr. Francisco Palástliy vice- 
comiti cottus. Nagy-Hont. directum mandatum no
strum arestatorium, idemque (Sembery) eidem vcomiti. 
exhibuisset; virtute cujus ipse praefatum Stephanum 
Disznóssy, virtute alterius benigni mandati nostri, 
pro dominica „Invocavit“ in 1. r. civ. n. Tyrnaviam 
judicia brivia brevium, ex vinculis citandum et evo
candum confestim capere, capique facere teneatur, 
praesertim vero ex eo, quod praeter domicilium di
ctus Stepli. Disznóssy vix aliquid habens, si sese ad 
jus evocandum extra vincula senserit, fuga sibi con
sulere non intermitteret, serio demandatum exstitisset; 
idem nihilominus, nescitur quibus ductus considera
tionibus, non morem gerere studuisset, quin irnmo ad 
futuram cottus. sedriam, quae primo pro 23-a men
sis martii, post judicior. dictor, decursum, affutura 
perhiberetur (tenné-e ezt Tisza levelére ?) relegare, 
taliterque delicti periculum facere nil pensi duxisset, 
damno expón, derogatione auctoritatis nostrae. Ob 
quod idem exponens Franciscum Palástliy ad dandam 
eatenus rationem judiciumque superinde recipiendum 
ad tabulam nostram regiam evocari vellet. Itaque 
etc. etc.

Joannes Gabriel vitte Korponára a kir. levelet 
s azt Palástliy Ferencznek lakásán nem találta, Pa
lástra ment és ott Palástliy Ferencz házánál akarta 
átadni; de nem volt ott sem, tehát ispánjának kezébe 
adta, 18. febr. azon évben.

a*
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1696.

f  2. pr. p. do
minicam „In
vocavit.“ Ben. 
f. 13. 6. n. 19 
— 21.

97.

Jelentés a megidéztetésről a királyhoz.
Nos conventus Joannem Gabrieli fratrem no

strum conventualem 18. feb. a. c. ad possessionem 
Palást, cottu. Hont. domum residentialem dni. Fran- 
cisci Palástky, — et illum, cottus. Hontensis vice- 
comitem, in persona non repertum, medio Pauli P a 
simon offialis., ad tabulam mjtis. vestrae regiam, ad 
15-rn diem exhibitionis, rationem redditurum efficacem.

Madács Pál és Botyán János, fiával Jánossal is 
megidéztetett.

4695.

Ben. f. 135. n. 
10.

98.

II. Lipót király parancsára Palásthy Fereucz, 
Sembery Fereucz kérelmére, megidéztetett.

1695. ^ 9 .

f. 5. p. dmc. Palásthy Fereucz, Winkler János nejétől Keszi- 
Ben̂ Pi-1!’!1]). hóczon, Hont. 100. aranyért, 4. éven át fizetendő,
77 egy birtokot vásárolt: ezen adás-vevés ellen Wipacher 

Henrik nejének nevében, Regina Sulczin tiltakozik, 
mert ez nem Winkleré, hanem eme Sulczin Regi- 

. náé volt.

100 .

Palásthy Só fia, virgo, László és Kovách Judit 
leánya, saját és testvére Susanna, Ujváry Ferencz 
neje nevében, tiltakozik saját atyjának, Lászlónak 
cselekedete ellen, hogy kisvezekényi puszta részét, 
Hudakovcze nevűt, Kovács Ferenczuek eladta avval 
a kikötéssel, hogy Kovács Ferencz majd jobbat ad 
helyébe Sophia számára.
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1 0 1 .

Perpetuat Georgius Tallian vineas suas in Paloz- 
nak Balthasari Polasthy et suis. Nos etc. — quod 
egr. Georgius Tallian s. caesar regis p. fidei Papen- 
sis certor, militum in ordine pedestri Yayvoda, coram 
nobis personaliter constitutus, oneribus et quibuslibet 
gravaminibus suorum haeredum prius natorum, pro
ximorum et consangvineorum suorum ac aliorum quo
rumlibet in subscripto negotio per omnia in se ipsum 
assumptis et levatis; matura prius et exacta animi 
sui deliberatione, intra se superinde habita sponte et 
libere vivaque voce sua confessus est, pariter et re
tulit nobis in hunc modum. — Quomodo idem fatus 
nonnullorum bonorum paterno aviticorum et manibus 
alienis titulo pignorum existentium fedemtionis, deli
berationis, aliorumque sibi longe meliorum et fru
ctuosiorum, redimendorum compulsus et adactus, to
tales et integras duas vineas suas, nobilitares haere- 
ditarias, unam quidem duo jugera faciens, una cum 
certo aedificio in fine ejusdem constructo, cui ab 
oriente Georgii Sári, et meridionali Stephani Nagy, 
ab occidente vero partem Andreae Bajomi, alteram 
autem unum jugerum continentem, cui ab ejusdem Ste
phani Molnár, a meridionali autem plagis Stephani 
Varga, in promontorio possessionis Paloznak, in co' 
mitatu Zala existentem sitam, simul cum cunctis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ad easdem de 
jure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben
tibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus ad
jacentes et habitas egregio Balthasari P —y, — Kön- 
czöl conjugi ejusdem, item Alexandro filio et Catha- 
rinae filiae suis et posteritatibus eorumd. utriusque 
sexus generis, in et pro trecentis quinquaginta finis.

1695.

Veszprémi 
káptalan. Pr. 
28.
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1696.

máj. 19. Sirák. 
P - y  N. lt.

1696.

jan. 31. Kor-
Íiona. P—y N. 
vll.

hungar. per praenominatum emptorem plenarie solutis 
et in praesentia aci se levatis, jure perpetuo et in- 
revocabiliter tenendas, utendas, fruendas, possidendas 
et habendas dedisset, vendidisset, per manusque et 
de facto tradidisset et assignasset, immo dedit etc. 
Nullum jus, nullamve juris et dominii proprietatem 
praelibatus fatens sibi vineis in iisdem peramplius 
retinens, sed totum et omne jus in mentionatos em- 
tores eorumdemque successores utriusque sexus, per 
omnia transferendo pleno jure et cum effectu. — 
Assumens nihilominus idem fatens suo ac ut supra 
nominibus et in personis emptores et illorum posteri
tates in quieto et pacifico jure, usu et dominio contra 
quosvis legitimos impetitores, causidicos et actores, 
propriis suis laboribus, curis, fatigiis et expensis 
tueri, protegere et detendere, defensandoque indemnes 
conservare velle, in perpetuum. Datum ipsius festo 
Inventionis Sanctae crucis. Anno domini 1695.

/Palásthy Gáspár.
IKonczöl.

Sándor. Kata.

102 .

Palásthy László, Keszihóczon félházhely jobágyot 
Szabó Bálintnak 54. tallérban 20. évre elzálogosít, 
mely tallérokat számlálván 30. apró garasával, vagyis 
60. polturával.“

103.

Palásthy István, f.-rakonczai egész házhelyi job- 
ágyát Ocsovay Zsigmondnak 100. #  zálogba adta 
1695.; most P —y Ferenczet felhatalmazza, hogy 
kiválthassa Ocsovaytól és bírhassa 430. írtban., „20. 
garast egy írtra.“
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104.

P y Fereucz kérelmére, az esztergomi kápta
lan Nyáry György és Kürtössy András kanonokokat, 
Sembery György kanonokhoz küldi, hogy a Palástliy- 
iratokat Palásthy Ferencznek adja ki. Sembery betegen 
feküdt.

105.

Dunántúlra vándorolt Palásthy László Hontme 
gyét megkereste, hogy P—y Ferenczet megintse, 
Lászlónak hátramaradt földjeit és malom részét kiadni. 
P—y László a megiutésnél jelen volt, s Fereucz 
makacssága ellen tiltakozott.

106.

Koháry István gróf kérelmére, P — y Fereucz 
megintetik, hogy az irtvány-földeket, melyeket tör
vénytelenül használt, Kohárynak adja át A.-Paláston.

107.

P —y László, a ki Dunántúlra vándorolt, panasz- 
szal említi, hogy P —y Fereucz a birtokviszonyokat 
még nem rendezte, pedig ő Domatban sok nehézséggel 
küzd idegen földön.

108.

P—y Miklós felhatalmazza P — y Ferenczet, 
hogy Márton jobágyát bírhassa, mig ezt Heilenbach 
ki nem váltja 240. tallérért,

109.

Dúló Ádám de Felső-Szud, elismeri, hogy Ba
logh Ádámtól 600. talléron, Schneider Tóbiás örö-

1696.

nov. 14. P—y 
K. lt.

169G.

F. -Palást aug. 
3. P—y N .lt.

1696.

Karpon. sept. 
20. P—y N. lt.

1696.

Tómat lö.ápr. 
P—y N. lt.

1696.

Karpon. nov. 
6. P—y N. lt.

1696.

P- -y N. lvlt.
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koséi által vásárolt jószágról szóló kötelezvényt ke
zéhez vette, s azt mihamar visszaadja. „Én is azon 
jószágot, úgy mint egyik saccessora és plenipoten- 
tiarusa a megnevezett Schneider famíliának in instanti 
kézihez bocsátottam, az originális obligatoria levelet 
pedig, miuthogy de praesenti kezemnél nincsen, tar
tozom mentői hamarább kiadni.“ Datum Korpona 28. 
sept. 1696.

1696.

die 20. dec 
Sírig. C. 52. i 
7. n. 25.

1696.

Veszprémi 
káptalan, nr. 
51.

110.

:• Királyi donatio alapján, Radosányi Márton ka
nonok és Czobor Zsigmond kir. jegyző bevezette 
Fehérpataky Rafaelt, Bokross Jánost és Bornemisza 
István Zuk, aliter Zukócz birtokokba, mely beveze
tésnek Kedeczky Miklós, saját és Csorba meg P —y 
család nevében contradicált, többekkel.

111.

Contradictio Balthasari Palásthy venditioni bo
norum, per Grasparum filium Palásthy factae. — Kos 
etc. —  quod egr. Balthasar filius egr. olim Stephani 
filius quondam Joannis Palásthy coram personaliter 
veniens in praesentiam, per modum et formam sole- 
mnis protestationis, contradictionis et reclamationis, 
nobis significari et detegi curavit in hunc modum, 
qualiter prout idem protestáns intellexisset, superiori
bus non ita pridem evolutis temporibus egr eg. Gas- 
parus filius egregii olim Georgii, filii praetitulati 
quondam Joannis Palásthy, nescitur quali eductus 
consideratione, nullo erga eumdem protestantem, qua 
proximum consanguineum respectu in bonis specifican- 
dis condivisionalem praehabito, de lege regni in ven" 
ditionibus bonorum fratris consveta admonitione, duas
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integras portiones aliis hujus regni hung, comitatibus 
adjacentes sitas — notanter, autem in possessinnibus 
Felső, Közép et Alsó-Thur ac Rakoncza sic vocatis 
cum universis earumdem portionum possessionar. utili
tatibus et pertinentiis c. egregio Ladislao itidem 
Palásthy, veluti remotioris gradus consangvineo, in 
summa ducentor. florenor bung, jure perennali ven
didisset et abalienasset, damno et perjudicio, dero- 
ganmique juris praeemptionis protestantis gravi et 
manifesto. Datum Sabbatho primo post festum nati
vitatis domini, in anno ejusdem 1696.

112.

N. c. e. M. Str. —  cum nos ad amicabilem 
requisitionem perillustris et gén. dni. Francisci Pa
lásthy ind. cnttus. Hont. vicecomitis, ad subinsertam 
denunciationem et superinde dandam resolutionem 
fideliter referendam duos e medio nestri: utpote adm. 
rever. dnos. Georg. Navay, arcliid. Zoliens et Andreám 
Kürtössy fratres et socios nostro pro testimonio ex- 
misissemus, ex tunc iidem exinde ad nos reversi no
bis sub puritate conscientiarum suar, uniformiter re
tulerunt: qualiter ipsi die 14. modo labentis nov. 
a. c. in et ad domum residentialem adm. rev. dni. 
Georgii Sembery a. d. Tornensis fratris, socii et con- 
cononici nostri, hic Tyrnaviae existentis accessissent, 
ibidemque Georg. Sembery in lecto aegritudinis suae 
decumbentem reperissent, ac quod medio eorum praef. 
dnus. instans, eum faterne requirat, quatenus literas 
et literaria instrumenta, factum seu negotium bono
rum Keszihócz, Dacsolam et Szuhajem concernentia, 
ad familiam Palásthyanam portinentia et spectantia 
amicabiliter eidem extradare velit; a quo talem rece-

1696.

feria 4. prox. 
pt‘Stdomin.21. 
ss. et Indív. 
Trinitatis Str. 
L. 27. f. 144. 
1. Capsa 5. 6. 
f. 8. n. 1. ex 
die 14. nov.



90

1697.

Karpon. ián. 
27. P -y X 
lvt.

pissent resolutionem: se petita instrumenta literaria 
omnino velle producere, loco et tempore debitis, 
prout jura patriae exigunt; super qua denunciatione, 
superindeque data resolutione praes, literas nostras 
sub sigillo dno. instanti, jurium suor, futuram ad 
cautelam necessarias extradandas esse duximus. D. 
ut supra.

113.

Palástliv Miklós, keszihóczi egész házhelyét 30. 
talléron, a tallért 30. kis garasban számlálván, P —y 
Ferencznek eladja,

1697.
Karpou. márt. 
I P - y K .  lt.

114.

Palásthy Perencz megveszi Vörös Mihályiéi, 
Sembery György (kanonok) keszihóczi két házhelyét 
100. írtért,

1697.

S. Benedict. 
18. nov. St. C. 
17. f. 13. n. 9.

115.

Szeutgyörgyi Perencz, kanonok, prefectus írja a 
káptalannak: „Nem njughatik Palásthy Pál, ismegli 
citálta az nemes Captalant sz. István instantiáiára, 
az mint ezen includalt leveliből kiláczik. Egész var- 
megiestol aligh variak, hogi megh maraszthássak az 
nemes Captalant, mert ottan czak égi is akarónkis 
nindzen. Ugian is procator légién az, ki ágálni fogia 
az nemes captalan dolgát. Bakó István, Sós István 
procatorai. Az en teczésem az volna, ha Nagy tok. 
és kegytek. is akarafia volna, hogi egi palatinus 
uram eö Nga. inhibitoriam mandatumanal inhibialtatna 
Ngytok. ezt az processust, mert az mint latom, min
den enikekkel az egész Nemessegh bizoni ellenünk 
vagion. Sós István csak aligh vagion, ma holnap 
meghal, en elhittem, hogi czak két esztendeig!! sem
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el s ugi kellene porogalni had lassan-lassan lialadvan 
amazis azonban ki dűlne az vilaghból, és abban ma
radnának minden praetensioi es quaerelai. Az minapi
ban levele congregati ónk Corponan, én is ott voltam, 
nagi panaszt tetete Bakó áltál ellenem, bogi az or- 
szagh végzésé ellen az idén be dezmaltam hatalmasul 
Bedeut Ngtok. kepeben, instalt azon bogi ezen violen- 
tiarol talallia megli az varmegie palatinus uramat eö 
Agat., az kire consentialja is a varmegye contra nos, 
Ngtok. is akarattia mar mit czelekezik az dologban. 
Ha Ngtnk. reá megien ezen torvenire, Balogbinak is 
ad 19. dec, kelletik Szebelebben praefigalni, de ezt 
könnien le ültethetnem nem ugi mint az másikát, 
noha magamis szemben sokat montam neki.“

116.

Palásthy Lás ló, Lászlónak fia, palásti parlag 
szőlőjét Palásthy Perencznek örök áron eladja.

117.

Palásthy Ferencz zálogba ad Trajtler ur egyik 
jobágyának, Keszibóczon egy házhelyet 50. tallérba, 
30. kis garasba számítván az egy tallért.

118.

Palásthy Ferencz, költségei lévén a házépítésnél 
Karponán, Hellenpach God fiúdtól 2000. irtot, kölcsön 
vett; nem bírván visszafizetni, Hellenpach Jeremiás 
nejének Zruzsinát, felesége Éva, trencséni birtokát 
zálogba adta, csakhogy tőle 2000. frtot. kapjon, 
Godefrid számára.

1698.

Karpon. 15. 
jan. P—y N. 
lvt.

1898.

Ivarp. jul. 6. 
P—y N. lvt.

1698.

Karp. aug. 12. 
P - y  N. lt.
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1698.

Karp. nov. 3. 
P—y N. It.

119.

P —y Ferencz házépítésre, Szabó Bálint keszi- 
hóczi parochustól kölcsön vett 40. tallért — 60. 
rén. irtokat.; ezért egy fél háztelket adott zálogba 
3. évre és tovább a kiváltásig, és még egy szőlőt.

1608.

Kálno dec. 10. 
P—y N. lt.

1698.

P—y N. lvlt.

120.
P —y István özvegye, Dubraviczky Zsuzsi, Sze- 

leczky Jánosnak kálaai birtokát zálogba adja; az alá
írók kálvinisták. Zsuzsi és két leánya csak kereszt
vonást tettek a kötvényre. Szeleczky Hevesmegye 
fiskálisa. Szeleczky sógornak mondatik; a szegény 
özvegy még háromszor vett aúctiót e birtokra.

121.
P — y András keszihóczi rétjét 10. tallérba Berkó 

Jánosnak zálogosítja.

1698. 122 .

f. 2. pr. p. du. 
„Judica.“Ben. 
Pr. ü.) p. 63. 
és 114.

Bakó István, Palástliyak osztályrokona, az osz
tályban kapott birtokait Alsó- és F.-Szemeréd, Sásd, 
A.-Szelény (Hont) és Kis-Köröskényben (Bars) a 
nála zálogba adott birtokokkal „portionem hanc medio 
divisionis obtentam et jure redemtibili pignoratas in 
unum commiscendo excell. dno. Joanni (iodefrido ab 
Helempach, juris et medicinae doctori certa in sumina 
pecuniaria divendere non formidasset“, a nélkül, hogy 
a rokonokat értesítette volna, — P —y Máriának fia 
Gedey András (Gedey Pálnak neje volt) és más 
gyermekei János, Gáspár, Mária a többi rokonokkal 
Sárközy Sófia, Géczy Péter neje és özvegye, Hor- 
váthy Mária, Gergely, tiltakoztak s a család jelesé
nek, P — y Ferencz alispánnak a többit kezére bízták;
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de P—y Ferencz, „qua familiae successionis in bonis 
praenotatis contradictor electus, ductus nomine fami
liae interessatae, factam contradictionem revocare et 
annullare, haud gravatim duxit“ ; — a család azon
ban. roszalván P —y Perencz visszavonását, a tilta
kozást föntartotta.

123.

Kubinyi Mihály, saját és minden rokonai nevé
ben, tiltakozott Palásthy Ferencz által tett tiltakozás 
visszavonása ellen.

Bakó István, Istvánnak fia, Helempacli God- 
fridnak eladta az ősi birtokokat, „quae nimirum iu 
iisdem bonis et juribus possess, post defectum seminis, 
seu obitum Stephani Bakó, legitimam et indubitatam 
successionem liabebat, haberetque de praesenti“, és 
Palásthy Ferencz, Tamásnak fla, „tamquam frater 
major natu, conservatorque literarum et director fa
miliae, ex Paulo cond. Kováry per foemineum sexum 
descendentis“, „statutioni contradixisset quidem, nihi
lominus, non longo post tempore, nec tam pridem 
praeteritis diehus, iu complacentiam, credi par est, 
Godefridi Helempach, contradictioni cessit, eamdem- 
que cassavit cum gravi damno praefati protestantis. “ 
Azért ő maga részéről tiltakozik és rokonainak ne
vében is.

124.

Palásthy Ferencz, Istvánnal, Gábor fiával, aki
nek gondnoka, birtokcserét csinál „pro majori com
moditate, et securitate“ ; evictiót is vállalván ezen 
dubraviczki Palásthy István örököseinek részére.

1698.

, f. 3. pr. p. dn.
„Jubilata.“

1 Ben. Pr. U.) p.
65.

1

1698.

Korpona. jan. 
27. P -y N . It.



9 4

1698.

f. 5. pr. a. f. 1). 
Jacobi ap.Ben. 
Pr. U.) p. 109.

125.

Nos coiiv. ecclae. s. Ben. egr. dims. Stephanus 
Palásthy, cottus. Hont. jurassor, c. n. p. c. fassus 
est: quod superioribus annis, defunctus ejusd. geni
tor, Gabriel Palásthy certi quaedam bona immobilia 
egr. cond. Alexandri Bán, per notam infidelitatis ad 
sacram Hung, coronam devoluta, iuque Turócziensi 
et Liptoviensi cottibus. existentia, a celsiss. principe 
dno. cond. Francisco Wesselényi de Hadad, palatino, 
pro se et haeredibus suis impetrasset, atque non 
solito medio regii et conventualis hominis in eadem 
bona sese legitime et in tempore statui curasset. 
Quia vero praevia bona ipsum, tamquam legitimum 
haeredem ( oncernerent; ex eo volens sponte et be
nevole ratione eor. bonorum cum Tlioma Bán, ac 
Alexandro Ban cointeressatis amicabilibus mediis ac 
per accordant convenire, certa denique in summa 
pecuniae jure perennali cedere: iutuitu hujus accor- 
dae constituit plenipotentiarium suum d. Adamuni 
Bohus de Umdaföld, ut quidquid concludere potuerit, 
sancte et irrevocabiliter se observaturum spopondisset.

jPalásthy III. Mihály.
INévery Magda.

1 Gábor.
IGéczy Anna.

István.

1698. 126.

dnica. Quin
quagesimae. 

Ben. Pr. U.)p. 
122.

P — y László özvegye, Kovách Judit, suo et 
nomine Susannae Ujváry, Sophiae P —y, Pauli Rá
kó czy conthoralis: kisvezekényi, veresvári, nagytőrei, 
dicskei birtokát Barsban, Óváry István, benedeki vár
nagy és Kovách Ilon nejének 600. írton, zálogba
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adta. Úgy, hogy ezen birtokokat, mivel P —y László
nak zálogba voltak adva, senki más ne válthassa ki, 
csak azon birtokok örökös birtokosa.

Palásthy László. 
Kovách Judit.

Zsuzsi. |Sófi. 
j ( íyíii'ky Gáspár.

Pál.

1.

P— y János (P.) és fia István a pozsonyi káp
talan előtt Ormándy Péter és Ocskay Jánossal Közép 
és Kagy-Tűr, et in possessione Radvány cum quarta 
parte piscaturae husonum (viza) in Comaromiensi 
eottn. egyenlően megosztották.

128.

P— y Ferencz, senior, a leány-ág körösi birtokát, 
Beréuyi Péternek 2110. ren. forintért, „jó elkelő 
pénzéit“ örökre eladja.

129.

P —y Ferencz és István, Miidós, András, László 
tiltakozik a Dunántúlra vándorolt P —y László zálo
gosításai ellen palásti birtokaiban, mert őket előre 
nem értesítette — a korponai közgyűlésen.

130.

P —y Mihály, László fia, többeknél zálogba adott 
drenói birtokrészeit Szentiványi Rafael és neje, P —y 
Annának a kiváltásra 1213. rén. írtban, átengedi.

1699. körül. 

P—y N. lvlt.

1699.

Korp. dec. 26. 
P—y N. lt.

1699.

Karj). 15. jan. 
P - y  N. lt.

1699.

Kari), máj. 14 
P—y N. lt.
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lop—Z;k u  ^ —y László özvegye, Kovács Judit, dacsolami
két jobágyát Schneider Tóbiásnak, s neje Micolay 
Annának 100. tallérért zálogba adja.

1699. 131.

132.

1405. Fels'ó-Rahmcza.
P—y N. ivit. Sabbato ante f. b. M. Y. nativitatis Palásthy 

György fiai, Iván és Bagonya, és Miklós, Jánosnak 
fia Rakoncza felébe, 30. hold és 3. rétnek kivételé-

1405.

1491.

1656.

1664.

1665.

1672.

vei, mely Rakonczay Jakabnak, Fiilöp fiának maradt, 
bevezettetnek.

Dominica c. f. Nativ. b. M. V. törvényszéki 
egyesség a sághi convent előtt, Palásthy Miklós. Já
nos fia (ez Miklósnak, ez Bagonyának fia) és István, 
György fia (ez Bagonya fia), és Bagonya, György 
fia, — és Rakoncza Jakab (filiis Filippi, filii Nie., 
filii Stepli.) Rakonczát két részre osztják, egyik Pa- 
lásthyakc, másik Rakonczayaké.

Die parasceves. Palásthy Tamás, Rakonczán két 
jobágytelket Rakonczay Miklósnak 22. arany írtért, 
zálogba ad.

Palásthy Tamás panaszos levelet ir Rakonczay 
Jánoshoz, ennek jobágyai ellen, az erőszakoskodások 
miatt.

Sembery Perencz, a nála zálogba tett egy job- 
ágyot 10. tallér, 17 frt. 50. dénárért, ennyiért P —y 
Lászlónak Rakonczán átenged.

Rakonczay István, Palásthy László (öregebb) és 
neje, Kovács Juditnak 280. írtért. F.-Rakonczán 2. 
jobágytelket földdel, lakóval átenged.

Feria 4. ante dom. „Jubilate.“ Palásthy Ferencz 
örökösei F.-Rakonczán 7. telket magok közt felosztottak.
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liakonczay György és Pál, Palásthy Tamáshoz 
panaszos levelet írnak.

P—y László visszakövetelő pert kezd az észt. 
káptalan ellen F.-Rakoncza végett.

Rakonczayék többi birtoka, liakonczay Erzse, 
Gzeklédy István neje által, Gerhardt Pál kezébe 
megy át.

P— y J jászló llakonczán egy szőlőt ad a parasz
toknak kettős tized árába.

liakonczay István felhatalmazza P —y Ferenczet, 
hogy Rakonczán Gerhardt Pálnál 100. talléron zá
logba adott jobágyait kiválthassa.

líakoucza István.

Miklós. Kata. 

l'liloj).

Jakul).

l l ’ulásthy Tamás. 
Ukuacskav Kata.

I
(Miklós.
IK o in lé  Kata.

(Tamás, 
ti lakó Sóíi.

jLászló. (Fictncz.
(Kovács Judit. lUjfahissy Juli.

139.
Dunáutuli Valásthyak.
Dunántúliak Andrástól, III. Mihály, N éveryf 

Magda anyoktól származnak, Gáspár és Bátta Sóíi 
által. Paláston, Drenón, Rakonczán birtokoltak. Úgy 
látszik, Gáspárnak fia, György, fiaival János, Sán
dor, Péterrel távozott, s Dosmáton, Hagymásy Mar-

1673.

1674.

1679.

1680. 

1680.

-y N. lvlt.

7
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git anyai birtokon letelepedtek. Ugyanazon ág, mely
ből a referendarius és a tábornok, Palástnak Victor- 
ban utolsó birtokosai, származnak

1568. Gáspárnak György fia egy curiát és 4. 
telket Benedek „fratri suo “ 32. írtért, zálogba a d ; 
tehát Benedekkel legközelebbi rokon, osztályosnak,, 
mint Gáspárnak fia.

1586. György minden birtokát Palást, Drenó, 
liakonczán, Benedek fiának, Józsefnek 400. írtért, 
zálogba adja, ismét „fratri suo“ osztályosnak.

1587. László, Miklós, Tamásnak fiai, benedeki 
convent előtt tiltakoznak, hogy György tékozol, s 
tudtok nélkül Józsefnek zálogosít; e tiltakozásnak 
csak úgy van értelme, ha Tamás fiainak jus virtuale 
volt György birtokaira. Perre került a dolog, de 
1591-ben békességesen oldatott meg.

1627-ben Györgynek fia, János, Péter, Sándor,, 
a honti gyűlésen ünnepélyesen intik Pált, József fiát, 
Benedek unokáját, III. Mihályt (II. Mihály fiát), 
Miklóst, Tamás s Baracskay Kata fiát, hogy birto
kaikat 2000. ezüst írton, vegyék meg, s az intettek 
ugyanott kinyilatkoztatták, hogy ők Györgynek és 
fiainak birtokába, mint közvetlen örökösök be akar
nak lépni.

Vérségi rokonság, együttes birtokolás, osztályos
ság a dunántúliakat palásti Palásthyaknak bizonyítja, 
a hová a 18-ik század közepén vissza is tértek, de 
a honnan 1838-ban el is pusztultak. A család emlé
két Palást faluban, csak a kath. templomnak szen
télye és sekrestyéje, mely már 1231-ben fönállott, 
— ecclesia lapidea — 1299-ben mint a család bir
toka osztályra került, és 1308-ban már plébánosa is
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leven, teliát parochia volt és a Ferencz tábornok 
által épített nagy kastély némán őrzik.

/Palásthy András. 
IDackó Sód.

/Palásthy I. Benedek. Mihály. Tamás. 
U) Csery Sód, 2) Kóváry Anna.

I
(József. 
iBaloghy Sód.

Pál.

(Palásthy Tamás. 
IBaracskay Kata.

/László. 
(Bory Judit.

(Miklós. 
IKondé Kata.

Tamás. 
iBakó Sód.

(II. Mihály. 
IRétey Anna.

I. Mihály.

i Palásthy III. Mihály. 
INévery Magda.

(Gáspár.
\Batta Sód.

(Később Braus, alias Kosztolányi 
István neje.

(György, (dunántúli.) 
IHagymásy Margit.

I

István.

János. Sándor. Péter.

»*
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Baracskai).
1577. Baracskay Domonkos törvényszék sértés

ben marasztaltatik.
1577. Per, Baracskay Dom. és fia Volfgang, és 

Baracskay Kata, Palásthy Tamás (András fia) közt, 
az osztályt illetőleg.

1578. A törvényszék-sórtés-per, sua forma folyik.
1583. P— V Miklós panaszt tesz P —y János,

és neje, Petrovics Orsolya ellen, mert Petőfalván 
kenderét kidobták a vízből.

1583. Litassy Boti, P —y Tamás neje ellen 
megnyeri petőfalvi euriára nézve P —y Miklós.

1585. P —y Miklós bevezettetik a petőfalvi 
curiába és venecsei pusztába.

1587. Baracskay Kata (Tamás neje) íiainak ér
dekében, Volfgang és Gáspár testvérei ellen osztályt 
követel.

1596. Semlye Sóh nyugtatja, hogy Palásthy 
János végrendeletével hagyott tárgyakat kézhez vette.

1602. Ujfalussy András, Baracskay István tutora 
perbe veszi Palásthy Lászlót és Miklóst, mert Kyitra- 
vicsap vicsapi és apáti birtokrészeket elfoglalták.

1604. Ujfalussy János pere „per arbitros“ vég
ződik; Ujfalussy kapja az ingókat és zálogokat; 
Ujfalussy András az örökségieket, — Baracskay Gás
pár és neje Ujfalussy Margit után.

1614. Palásthy Tamás birtokcserét tesz leány
testvérével, Benkovicsnéval: ennek adja nyitraapáti 
és vicsapi részét; tőle kap K.- és Kisdarucskáu, 
Vezekényben, Kissarlón és Bavákon birtokrészeket.

1614. Osztály Palásthy László, Tamás fia (.Ba
racskay Katától), Palásthy Tamás, Miklós fia (Komié

134 ,
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Katától) ós Palásthy Alma és Judit ex Anna Paloj- 
tav: László kapja Apátit és házat, pinczét és az 
ottani földek felét, Apáton 3 jobágyot; Tamás és 
Magdolna Apátiban zsellért és leány-negyedét; Vi- 
csapon zsellért, szólót; Judit jobágyot, irtványföldet, 
és Karponnn Ijászló házát és kertjét.

1015. Palásthy László, Emődynek, Benkovics 
Albei'tnek és nejeiknek, P —y Anna és Juditnak 
apáti cnriát s birtokát 300. írtért zálogba adja.

1021. P— y Magdolna, szűz, meghalván, az ő 
birtokát Tamás, Anna, Judit osztja.

1-025. P —y Tamás, Annának és Juditnak zá
logba adja apáti birtokát 4.00. írtért,

1035. Palásthy Tamás a uyitrai káptalan előtt 
egvességileg kielégíti Palásthy Juditot, Emődynét 
Buchan és Baracskán több jobágygyal.

1030. Palásthy Tamásnak, Miklós fia, Kondé 
Kata anyától Bábon több jobágyot zálogban ad 300. 
forintért.

1074. Ujfalussy Juli, P —y Perencz neje, To
tes}- Mihálynak, s neje Leszány Susannának Yeze- 
kényen 2. jobágyot. Kemcsénben 2. és pusztát 450. 
írtért, zálogba ad.

1 082. 1’— y Perencz, Pereszlényi Jánosnak Sár
főn jobágyot zálogosít 10. talléron.

1090. P—y Perencz sárfői birtokát Eszterházy 
Jánosnak és nejének, Ocskay Magdolnának 150J. 
írtért, zálogba adja.

1090. P—y Perencz, fiával s két leányával Esz
terházy Jánosnak Sárfőn 4. jobágyot, Kertóczon szinte
4-et 1000. tallérért zálogba ad.

1090. P —y Ferencz körösi curiát és birtokát 
2000. írtért, zálogba adja.
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1692. P —y Ferencz, nejének birtokát Barsban 
Tötesy Mihálynak 650. írtért, zálogba adja, a zálo
got ismét Szabó Jánosnak 650. írtért, átengedi.

1696. P —y Mária, Rudnay Adámné és Juliana 
és P —y Ferencz fiai Berény Péternek anyai birto
kaikat 5210. rén. írtért, eladják.

fPalástliy Tamás. 
Uiaratskay Kata.

(László. /Miklós. János.
(Bory Judit. (1) l ’alojtay Auua. 2) Kondé Kata

(Bakó Sóíi. 11) Emődy Máty.
L’amás. (Judit.

Í László. (Ferencz.
1) Kovács Judit. (Ujlíilussy Juli. 
2) Bory Judit. í

László.
1) Kovács Jud 
[2) Bory Judit. (Kata.

lllorváthy Gábor.
/Juli. (Mária. , Ferencz.
(Darvas Mih. (Rudnay Ádám.rvas Mill.

Ferencz.

Sándor. Zafir. Jób. Ádám. Gábor. /Mária.
(Szirmay Ferencz.
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135.

A viski templomon olvasható fölirat. „Domine 
dilexi decorem domus tuae et locum habitationis glo
riae tuae. Psal. Renovata superis faventibus industria 
a. r. patris 'Benedicti J'alásthy. pro tunc neo parochi, 
cum accursu et munificentia dominorum illmi. dni. 
Stephani Koháry et dni. Alexii Farkas, Benedicti 
Nemes, una cum auditoribus. Judex: Gregorius Csó- 
vány, aeditui: Stephanus Bötyet, Joannes Paska. 
Ron nobis dnc. sed nomini tuo da gloriam. Artifices: 
Martinas Horváth et Joannes Hantos. A. 1700.“

136.

Palásthy Miklós, bátorfalusi jobágy házhelyét, 
Bakó Juditnak, Foglár Pál özvegyének „55. forintért, 
minden forint dS. poharában számláltatik, és 18. 
tallérért, minden tallér dO. kis garasban számláltatik, 
elzálogosította, a visszafizetésig. Actum Corponaé 8. 
1700. Nicolaus Palásthy; coram me Francisco Bakó, 
et Paulo Rákóczy.

137.

Palásthy Ferencz, lvubinyi Mihály saját és több 
földesurak nevében a honti sedrián, hol Jánoky Zsig- 
mond elnökölt, írásban tiltakoztak a szamszédfalvak, 
különösen födémesi lakosok ellen, kik a palásti ha
tárba betörve, „in eadem silvas succindere, prata, 
seu gramina in eis nata, falcare, variique generis 
violentas, clandestinas usuationes exercere non essent 
veriti, gravi damno dnorum. protestantium.“ Hogy a 
hallgatás ne fedezze a merénylőket, erről okmányt 
kértek és kaptak. Die 8. m. julii A. D. 1700. in 
1. et r. civit. Carponensi. Lecta et extradata per me 
Paulum Kajali jur. sedis notarium.

1700.

Knauz. Magj. 
Sion. II. 510.

1700.

8. mart. P—N. 

1700.

8. jul. P—N.
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1700.

18. deo. P—N.

1701.

2. jun. P—N.

1701.

20. sept.P—N.

1701.

29. sept. P-X.

138.

K — i Palásthy Ferencz, Laczkó Jánostól 100. 
német irtot., egy írtban. 20. garast számlálva, köl
csön vett; ha ezt farsang utolsó napján vissza nem 
fizetné, neki Keszihóczon egy ekés jobágyot zálogba 
adand, a visszafizetésig. Actum in Keszihócz 18. dec. 
A. 1700. Palásthy Ferencz, coram me Valentino 
Palásthy, alias Szabó. Joanne Palásthy.

139.

Keszihóczi Palásthy Ferencz uriszéket tartott, 
a viszályt egy bozóki és saját jobágya közt a szőlőt 
illetőleg, ezt ketté osztván, döntötte e l; maradván 
Palásthy Ferencznek a tulajdon joga a szőlőre; de 
ha 20. irtot, visszafizet Varga Pál jobágynak, akkor 
a szőlő azonnal Palásthy Ferenczé lesz; addig is a 
dézsmát ő szedi.

140.

K —i Palásthy Ferencz, Pécsy Lukács sógornak, 
Drenón egy ekés embert és egy zsellért, Szuhányban 
szinte egy ekés embert, 140. tallérban, melylycl már 
Ferencz adós volt, egy évre zálogba enged. Datum 
Corponae 20. sept. A. 1701.

141.

K — i Palásthy Ferencz és neje, Pongrácz Éva 
250. „jó pondusu körmöczi aranyért“ Pécsy Lukács
nak és nejének, Géczy Évának Drenón „totalis örö
kös portiomat“ zálogosítja, hogy „más hasznosai)!) jó
szágát kiválthassa“, két évre. Datum Corponae. 20. 
sept. 1701. idem Franciscus Palásthy. Pongrácz Éva 
kezevonása. Coram Paulo Osztroluczky.



Azon óv nov. 10-én még 10. forintot auctióul 
felvett.

Ugyanazon napon, uj kötvényt állított ki 125 
jó ponclusu könnöczi aranyról Pécsy Lukácsnak és 
Géczy Éva asszonynak, kamatra kötvén magát éven- 
kint 30. rén. írtig, két évre. Datum Carponae 29. 
sept. 1701. Idem Fr. Palásthy; coram me Paulo 
Osztroluczky.

143.

Ugyanazon napon kölcsön vett Lemoni György
től, „lib. et reg. civit. Schemnicziensis ration ista" 
40. boni et justi ponderis aureos ducati Cremni- 
cziens. item 420. talleros, similiter justi valoris, egy 
évre; egy év után felét, „una cum solito interessé“ 
60. irto t.; más évre ismét felét és 30. fit. kamatot. 
Datum Corponae in festo S. Michaelis arch, anno 
1701. Idem Fr. Palásthy. Pongrácz Eva kezevonása. 
Coram me Paulo Osztroluczky.

144.

Heilenbach Godefried János vallja, hogy Pa
lásthy Ferencznek a palásti és rakonczai birtokokat 
visszabocsátja, mert a zálogpénz, melyet Darvas János 
és Bene Ferencznek adott, megkapta. Tolvay Gáborra 
hivatkozik; teliát az ítélet erejével, hogy a fiu-ág 
kiváltja az ős birtokot, melyet a leány-ág elzálogo- 
sitott. Datum Schemniczii 25. oct. 1701. Joannes 
Godefridus de Hellenbach.

20. sept. P-N. 

1701.

29. sept. P-N. 

1701.

25, oct. P—N.
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1701.

jun. 15. P—y 
N. lt.

1702.

29. mart. P-K. 

1702.

8. sept. P—N. 

1702.

2. felír. Bened. 
f. 12. n. 14.

i

•
1

.1

]

1

1702.

Korp. 7. máj. 
Ben. f. 151. . 

u. 6. J
1

145.

Palásthy Ferencz és neje, Pongrácz Éva. Kar- 
ponán elad Korcsek Mihálynak irtványföldeket 20. 
forintért.

146.

Palásthy László keszihóczi nemes lakház egy 
hatodrészét Berkó Jánosnak 55. Írtért, zálogba adja. 
Kővár. 29. martii. 1702. Palásthy László.

147.

Palásthy Ferencz Ocsovay Zsigmondnak Rakon- 
czán lakó Mókos Lukács ekés jobágyat 300. rén. 
írtban, „de abban poltura ne legyen“, „és jó folyó 
fejér körmöczi pénzül“ zálogba adja.

148.

Bogády Miklós de Baranya, Andrásnak Litassy 
Erzsivel nemzett fia (Litassy György leánya) és 
Dobay Mátyás Egrezdy Máriával tiltakoznak a con
vent előtt azon csereszerződés ellen, melyet Litassy 
György (István fia, Erzsi atyja) Palásthy Ferenczczel 
tett Házasnénye, Lukanénye, Terbegccz, Ipolykeszi 
(Hont) Felső-Kemezeu (Bars) birtokokra, mert e bir
tokok még osztatlanok és Litassy György azokat 
Bogády Pál és Csehy Erzsitől, — Csehy Erzse pedig 
második férje után Litassy Istvántól bírta, tehát nem 
Litassy György szerzeményei. Litassy Istvánné Krzsi 
i agy anyja volt. D. u. s.

149.

Palásthy Anna, Szentiványi Rafaelnek neje, fér
jét, Szentiványi Mátyást, Bulyovszky Dánielt, Adonyi 
Gergelyt, Pattay Kristófot, Ivanovics Andrást, Sem-
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bery Mátyást, Ebeczky Tamást. Luby Imrét, Cse- 
miczky Pétert, a bened. convent előtt pro c uratorok- 
nak nevezi ki saját ügyeiben. D. n. s.

150.
Litassy György, Istvánnak fia. Házasnénve, 

Lukanénye, Terbegecz és Ipolykeszy birtokait P — y 
Perencznek más birtokaival készült felcserélni; az 
ellen Bogády Ádám, Miklósnak fia, ez pedig András
nak, Litassy Erzse, Litassy György leányától, tilta
koztak, mert örökségüktől elesnének.

151.
Gedey András, Pálnak és Palásthy Máriának 

fia (Mária Palásthy Miklós leánya), — Miklós János
nak, ez Benedeknek, ez másik Benedeknek és Kóváry 
Annának, aki Kóváry Pál leánya volt, fia, Stefanov 
Ádám ügyvéd által, mint kiskorú tiltakozik a Sásd, 
Szemem! és kiskereskényi birtokok eladása ellen. 
Ezen birtokokat Palásthy Miklós Bakó és Horváthy 
családnak zálogba adta, ezek pedig Hellenpach God- 
fried doctor urnák örökre eladták; Hellenpach pedig, 
rettegvén a sok pertől, királyi jóváhagyási és beve
zetési parancsot eszközölt ki magának, holott Bakó- 
Horváthy nem Hibáztatott át Hellenpachra többet, 
semmint birt; és a mi gyökerében jogellenes, a kir. 
jóváhagyás nem teheti jogossá.

(Palásthy I. Benedek.
IKóváiy Anna, Pálnak leánya.

II. Benedek.

János
11

Miklós.

1702.
f. 4. p. f. Cir
cumcisionis. 

Ben. Pr. U) p. 
289.

1702.
f. 2. pr. p. dn.
Sexagesimae. 

Ben. Pr.U.Ip. 
295.

(Mária. 
IGedey Pál.
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1703.

äug. 7. P- 
N. lt.

1703.

25. apr. P -  
N. lt.

1703.

30. aug. P 
N. lt.

152.

■y Én, Palástliy Miklós, recognosealom per prae
sentes, tudtára adván mindenkinek, a kiket illet, hogy 
vettem fel néhai nemz. és vit. Foglár Pál meghagyott 
özvegytől, nemz. Bakó Judit nénérn asszonytól Bátor
faluban levő puszta házhelyre, mely Hontvármegyé- 
ben vagyon, 55. frt. minden forintot 33. polturában 
számlálván, ezen fölül 18. tallért, minden fal Irrt 30. 
kis (járásim számláltatik, hogy valameddig le nem 
teszem, mindaddig bírhassa, a legalis evictiót el
vállalván.

1 5 8 .

y K — i Palástliy Ferencz megengedi Palástliy
Istvánnak (ifjabb), hogy Pécsy Lukácsnál zálogban 
levő szuhányi jobágyát kiválthassa s használja, inig 
Ferencz ki nem váltja. Actum in Palást die 23. apr. 
1703. Palástliy Ferencz, ifjabb Palástliy István.

154.

y Rövid, szóbeli per, indítva Knbinyi Mihály által 
Palástliy László, Bakó Ferencz, Eákóczy Pál, Bakó 
Pál ellen, Balogh Gáspár szolgabiró előtt Kőváron. 
Kern tagadtatván az adósság, kivéve Palástliy Lászlót, 
aki az ö részét pro exsecutione et pro fatigiis 4. 
fr. 50. pénzt letette, a többiek zálogot adtak. ,, Cuprea 
pecunia per Ladislaum Palástliy acceptari nequiret, 
ex eo, quod similis pecunia in toto reqno interdicta 
esset.“ Palá'thy István Karponán lakott.



109

155.

Palásthy István biztosítja Palásthy Ferenczet, 
hogy a szuhánvi jobágy kiváltására adott engedélyező 
levelet, mihelyt kezébe jön, azonnal Palásthy Ferencz- 
nek átadja.

156.

Jegyzék azon ékszerekről, melyeket Szenti vány i 
László Julcsa testvérének kezéhez adott, midőn Pa
lásthy Ferenczhez férjhez ment:

1. Ezüst aranyozott pohár, 27 bécsi lat.
2. Ezüst aranyozott pohár, 21 bécsi lat.
3. Ezüst aranyozott csésze, 5 és fél bécsi lat.
4. Hat ezüst kanál, 15 és fél bécsi lat.
5. Egy arany hegyes gyémántos gyűrű.
6. Más aranygyűrű, egy rubint, egy gyémánttal.
7. Harmadik arany gyűrű, 8 rubinttal.
8. Negyedik aranygyűrű, smaragddal.
9. Hetedik arany gyűrű, egy safir, 10 gyé- 

mántocskaval.
10. Hatodik aranygyűrű, 6 rubin, egy öreg 

gyémánt.
11. Nyolczadik aranygyűrű egy rubinnal.
12. Kilenczedik aranygyűrű, egy cseh gyémánttal.
15. Egy rózsaforma zománczos aranyfüggő, két

nagy s 40 apró rubinnal.
14. Zománczos aranyfüggő, pántlika formára 35 

rubinnal.
15. Pár fülbevaló aranyfüggő, 22 rubinnal.
16. Három zománczos reszketyó, egyikben 25, 

másikban 17, harmadikban 10 rubin.
17. Aranyfüggő négy nagy gyémánt, 3 rubin, 

három öreg gyöngygyei.

1< >. mart. P—y 
N. It.

1705.

1705.
20. mart. P—y 
N. lt.
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18. Arany nyakravaló, 19 boglárral, minden 
boglárban egy rubin.

19. Zománczos aranyrózsa, 7 rubin, 3 öreg 
gyöngy.

20. Gyöngy-kalaris.
21. Három aranyláncz.
22. Aranyperecz.
23. Gyöngyös nyakravaló, öt boglárral, mindenik 

egy rubinnal.
24. Tizennégy öreg gyöngysor.
25. Gyöngyös párta, 11 boglárral, 29 rubinnal.
26. Gyöngyös főkötő 5 arany boglárral.
27. Gyöngysipka, 6 arany boglárral, mindenik 

egy rubinnal.
28. Főkötőhöz gyöngyös rózsa, 5 arany boglárral.
29. Hat sor gyöngy.
30. Egy pár körteforma függő öreg gyöngyös.
31. Huszonnégy sor gyöngy.
32. Metszett veres bársonymente, ezüst magyar 

csipkével, rajta drága gombocskákkal, szárnyai nyusttal 
bélelve.

33. Fekete bársonymente.
34. Karmazin szinti anglia-mente aranycsípkével.
35. Királyszinü anglia-mente, skofroin varrással.
36. Kék tircsenalj szoknya, aranycsipkével.
37. Fehér metszett bársonyszoknya, aranykötéssel 

alul arasznyi paszománt.
38. Rózsaszínű brokát szoknya, arany virágok

kal s egy tenyér széles kötéssel.
39. Vörös tabit szoknya, egy tenyérnél szélesebb 

magyar csipkével.
40. Királyszinü atlasz-szoknya három ujnyi ezüst 

csipkével.
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41. Királyszinü tahit-szoknya, három ujnyi arany
kötéssel.

42. Czitromszinü tabit-szoknya, ezüst kötéssel 
három sorban.

43. Vörös tafota szoknya ezüst kötéssel.
44. Karmazin szinü kamuka szoknya, két ujnyi 

aranycsipkével.
45. Bársony váll, három ujnyi aranykötéssel, 

két sorjával.
46. Szegszinü metszett bársony váll, három ujnyi 

aranykötéssel, két sorjával.
47. Rubinszinü bársony váll, magyar csipkével.
48. Zöld bársonyváll, két ujnyi széles arany

csipkével.
49. Kamuka váll, három sorjával aranycsipke

rajta.
50. Kék tercsenalj váll, három ujnyi arany

csipkével.
51. Előruha, egészen aranykötésből.
52. Előruha karmazin kamukából aranykötéssel.
53. Tizenöt patyolat ruha.

„ 54. Tizenkét közönséges előruha.
így egész a vászonyig, lenig, stb.
Actum in Szentivány 20, mart. 1705. Coram 

me Ladislao Palásthy, jur. assessore cottus. Hont.
— Res mobiles, uxori meae datas percepisse reco
gnosco. Act. in Szentivány Palásthy Franciscus.

157. 1705.

K —i Palásthy Ferencz és Miklós, Tamásnak 24 apr. P—N. 
fiai cserét tettek egy rétre Paláston; Ferencz ad 
Miklósnak egy rétet, melyet Györgytől örökölt; Miklós 
pedig Ferencznek más rétet, Hellenbach kezéből és
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a másikat a turi határnál, mely már erdővé vált. 
Corponae 21. apr. A. 1705. Palásthy Ferencz, Pa
lásthy Miklós.

Palásthy Tamás.

László. jFen-ucz. _ Miklós. Alma.
IPongrácz Éva.

István. Ferencz. (Mária. j.lnli.
\Piiduay Ádám. IDarvas Mihály.

1707.

(i. máj. P—v 
N. It.

1707.
16. mai. P—y 
N. I t .'

158.

K— i Palástliy Ferencz, másfélházhclyet tarto
zékaival együtt, melyet ő Anna 5000. írton, vásárolt, 
Ferencz fiának örök czimeii átadja. Actum Corponae 
6. maji. A. 1707. Palástliy Ferencz. Coram me 
Tlioma Ebeczky cottus. Zol. ass. Paulo Soós áss. 
Stephano Palástliy cottus. Hont. assess.

159.
Palástliy Femicz végrendelete.

1. F.-llakonczai jószágomat, karponai házamnak 
felét feleségemnek kötöttem, in 2000. finis. E fölül 
maradt jószágomban a fiam legyen gazda, de úgy, 
hogy igazán tartsa magát; feleségemnek, ha úgy fog 
tetszeni, a proventusok medietását vegye ki és for
dítsa kedve szerint, amire akarja, de Palástliy major 
fölötti szőlőmet nem engedem szaggatni, hanem ma
radjon fiamnak, ha istenesen akarnak élni: a bornak 
a jövedelme két felé legyen a feleségemnek; ha pedig 
a mellett nem akarna maradni, tehát fiam tartozzék 
neki a pénzét letenni, és azután a feleségem csak 
simplex dotalista maradjon és ameddig pénzét le nem 
teszi. Kunyerádon való szőlőmet bírja.
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Vagyon adósságom, melyet contraliáltam sel- 
meczi Lemony György uramtól, 1000. tallér in to to ; 
erre adtam Pécsy uramnak hat hordó bort, Lemony 
uramnak pedig 25. akót, per talléros 4. item Pécsy 
asszonyomnak két hordót, circiter 12. akót. azt per
5 .; miről számot vetvén a fiam, a mennyi adósság 
comperiáltatik. imputatis pro interessé imputandis, azt 
elvállalja.

Keszihóczi jószágomat egészen, szuhányi job- 
ágyommal együtt, csak a fiamnak hagyom.

Mi jószágom van Bciosovics Boldizsár urnái, 
Beleu nevű faluban, jóllehet csak ad dies vitae ha
gyatott volt Madács Zsuzsanna (Belosovics neje) post 
decessum immediate minden pénz nélkül reám és 
successoraimra szálljon; mielőtt fazonban maga) Be
losovics urat az Isten ki nem szólítja e világból, 
senki el ne vehesse, de azután immediate fiamra, 
Palásthy Perenczre szálljon az én részem, minthogy 
Palásthy László bátyám fiait is illeti a jószág.

Leányom Máriának, Iiudnay Ádámnénak adtam 
JNyitramegyébeu levő Tökésujfalusi jószágot, mely 800. 
írtra, aestiuiáltatik, azon 500. tall érába, melyet Be- 
rényi Péter adott körösi jószágra, mely nényei jószág 
kiváltására fordittatott.

Vagyon Terbegeczen öt házhelyem zálogban, azt 
leányom, Juli, Darvas Mihályné maga számára ki
váltsa. Pro portione successionis ejusdem hagyom 
neki a drenói 1000. talléros portiómat, Dunántúl 
való Palásthy László portiója felét; rakonczai portio 
fiam kezénél maradand.

In sortem aequandae successionis filiae Mariae 
hagyom a korponai szőlőmet.

Dacsói praediumban van egy portióm, melyet

8
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1707.

2. jul. P—N.

Kubinyi Mihálynak bocsátottam 200. írtban.; azt 
kiváltja a két leányom. Szarvas marhám legyen fele
ségemé és fiamé; a sertés-marhával szinte aequaliter 
osztozzanak.

Fiam, nényeit, '2000. írtban, eontentálja. hogy 
egyiknek se legyen rövidségük.

Pro exsecutoribus constitualom Bene Pál. Szeiit- 
iványi Mihály, Bory Gábor uraimékat. Datum Cal
pon ae 16. maji A. 1707. Palásthy Ferenc/. Coram 
me Eafaele Szeutiványi cottus. Hont. vicecomite. 
Gabriele Bory, notario. Stephano Palásthy jurass. 
Matthia Sembery, jur. assess. Paulo Bene jur. ass. 
Emerico Szenczy jurass. Barthasaro Belosovics jnr. 
assess. Joanne Traitler jurass. cottus. Hont.

160.

Alól subscribnlt, recognoscalom per praesentes, 
hogy Palásthy Mária néném asszony, néhai n. és v. 
Kudnay Ádám meghagyatott özvegyének az anyai 
jószágból obvenialt sorte divisionaria 2000. r. írtja .; 
mely summa pénzben úgy egyezett meg velem, hogy 
két esztendőre semmi interest nem kíván tőlem, az 
után pedig elfolyván a két esztendő, tartozzak ő ke
gyelmének fizetni sex percentum, annuatim addig, a 
meddig ő kegyelme a capitalis summára reá nem 
szorul, melyre ha rá szorulna, tartozzam letenni; in 
casu autem non depositionis, 0bligáinm ő kegyelmének 
nemes Hont vármegyében Palást nevű faluban örökös 
portiomat és f.-rakonczai portiómat is, palásti Brava 
nevű hegyen való szőlőmmel, majorság, szántó föl
deimmel, réteimmel s egész appertinentiaival egye
temben, hogy propria dumtaxat auctoritate hozzá 
nyúlhasson, s mindaddig bírhassa, valameddig azon
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20' 0. frtok ő kegyelmének vagy maradékinak le nem 
teszem, magam vagy mara cl oki ni. Datum Carpouae 
die 2. jul. A. 1707. Palástliy Ferencz. Gorám me 
Gabriele Dióssy jurassore coPus. Hont.1

'61.

Palástliy Ferencz, senior, végrendelet csinált: 
Én Palástliy Ferencz mindenható felséges Úristennek 
látogatásából súlyos beteges ágyamban ennehány he
tektől fogvast feküvén:

6. a leányomnak. Palástliy Mái iának, Rudnay 
Ádámnénak attain Nitra vármegyében levő Tőkés- 
ujfalusi jószágot, mely extendaltatik cir. ad flnos. 
■S00., az tartozik in sortem suae successionis acceptalni 
azon ötszáz tallérok avagy forinttal együtt, melyet 
Herényi Péter uram ő Nagysága adott Körösi jószágra, 
mely a nényei jószág kiváltására fordittatott.

7. Vagyon Terbegeczen öt házhelyem zálogban.
9. Porro in sortem adaequandae successionis

tiliae Mariae hagyom a karponai szőlőmet.
14. A fiam a nényeit két két ezer forintig con- 

tentallva és azt úgy adaequalja cum praevia impu
tatione praeattarum portionum suarum, hogy egyiknek 
se legyen abba rövidsége. Carponae 16. máj. A. 1707.

A tanuk közt van Palástliy István, az Karponán 
lakott, (F.)

162.

Öreg Palástliy Ferencz özvegyének, Pongrácz 
Évának és fiának, Ferencznek egyessége. Ferencz

1 Ez azon levél, moly írójának halála után nagy zavart csinált; 
kiadatott azon czéllal, hogy a kir. liscus elkobzása ellen így biztosítsa.

Ezt ismétli l’alásthy Ferencz 1710. márczius 29. Írott kötejez- 
vénynyel. Coram me Ladislao Palásthy cottus. Hont. jurassore. Palásthy 
Ferencz. (lásd 1710.)

>

l

1707.
máj. 16. P—y 
N.’lt.

1708.
20. lehr. P—y  
N. lt.

8 *
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" 1708.

1. mart. P- 
N. It.

Ujfalussy Julitól, az öreg Ferencz első feleségétől 
született, tehát Éva mostohája volt. Az egvesség 
barátságos, atyafiságos volt.

1. Pongrácz Éva Palásthy birtokok harmadrészét 
már előbbi egvesség s békebiróság Ítélete ezimén 
b írta : ezt Ferenczuek átengedte, a rajta levő adós
ságot Ferencz elvállalta, Palásthy Ferencz pedig 
atyjának 161)7. 18. dec. Selmeczen tett kötelezvénye 
értelmében, eme birtokot Pongrácz Évának éltefogy- 
tiglan használatban hagyja; de ha férjhez menne, 
neki a 2000. frtot. kifizeti, hozomány ezimén 100. 
irtot, hozzá s a birtokot visszaveszi.

2. • Szinte Palásthy Ferencz visszafizeti Pongrácz 
Évának azon 800. frtot., melyet ő Beczkói jószágból 
férjéhez hozott; ezt jobágyok átengedésével fizette.

3. Marhák, gabna, bor Ferencz, Mária (Rud- 
nayné), Julia (Darvasné) közt egyenlően fognak egy 
szolgabiró által felosztatni.

4. Ferencz minden adósságot, mely a birtokon 
fekszik, elvállal.

6. Karponai kertnek felét Pongrácz Éva fogja 
használni, meddig férjhez nem megy. Datum Car- 
ponae 20. febr. 1707. Andreas Szirmay. Stephanus 
Kvassay, Adamus Raymannus. Georg. Matyasovszky.

jKeszikóczi Palásthy Ferencz.
II) Ujtalussy Juli. 2) Pongrácz Éva.

iI
Ferencz.

163.

y Palásthy Miklós, Foglár Györgytől a bátorfalusi 
puszta házhelyre ismét 50. tallért, 16. pénzt felvett. 
Teszen a summa 61. tallért és 13. pénzt.

(Foglár „nemzetes tiszteletes pater“-nek nevez
tetik, tehát luth. prédikátor volt Bátorfaluban.)
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1G4.

Palásthy Miklós a bátorfalusi üres házhelyre 
ismét nemzetes és tisztelete* Foglár György uramtól 
51. tallért és 12. pénzt felvett.

165.

Mi alább megirt valljuk, hogy mi mostani tábo
rozásnak idején (Tökölyi) minthogy én, Palástliy János 
már rabságot is szenvedtem, mindenből megfosztattam 
(Tökölyivel volt), a feleségemre sem viselhetek úgy 
gondot, mint kötelességem kívánná, néhai n. Palojtay 
Borbála' asszonyról, úgy mint vér szerint való atyánk
fiáról F.-Palojtán és másutt, akármely néven neve
zendő, már apprehendált és törvény szerint appre- 
hendáló jószágot, a ki reánk esett, s esik osztály 
szerint, eladtuk n. Szeleczky János urnák 20. esz
tendeig 40. tallérban; ha valamely atyánkfia ezen 
portiót ki akarná váltani, nem a letett 40. tallért, 
hanem mit érne, tegye le; mert engemet mostani 
szorgos szükségünkben az atyafiak közül senki meg 
nem szánt, hanem ő kegyelmük (Szeleczky János és 
neje Gyürky Borosa.)

A  perek esetében Szeleczkyék költsenek; a ki
váltáskor ez is adassék hozzá a becsárhoz.

Ha anyja, Mária, vagy bátyja Palásthy Mihály 
meghal, ezután is az örökséget Szeleczky János veszi 
kézhez és az is becsár mellett váltathatik ki. Actum 
Kálna. die 1. jun. A. 1708. Palásthy János, fele
ségem Gácsi Anna saját keze vonása. Vattai Batta 
Éva előtt, neki is saját kezevonása. Coram me 
Andrea Batta de Vatta cottus. Aeograd. ord. com- 
missario. Joanne Dubova. Batta Judit előtt, keze
vonása. E napon 30. tallért kaptak, aug. 3-án 10.

1708.

P — y N . lv lt ,

1708.

1. jun. P — y  
N . lt.
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tallért Alább megirt recognoscalok, hogy bizonyos 
nyomorúságára és nyavalyájára nézve uramnak a fölül 
specificalt 10 tallért fölvettem az urammal együtt 
Szeleczky János úrtól. 1708. aug. b. í’alásthy János 
özvegye. Gácsy Anna saját kezevonása.

/ Í ’alásthy János.—Mihály.
Kiácsi Anna.

1709. 166.
30. apr. Capit. 
Strig. Steph. 
Jaklin. C. 65 
f. 12. n. 6.

1710.
jau. 29. 1’—y 
K. lt.

Palástliy József saját, és minden rokonai és 
osztályos atyafiai nevében tiltakozik Pálfy János 
judexcuriae azon cselekedete ellen, hogy 203. írtért. 
Pap Ilontól, „idiotam simplicem, et rerum ignarum 
ad hoc perduxisset“, bordanóczi birtokát neki eladta, 
mely birtok tettlegesen Szúnyog László özvegyénél, 
Horváth-Simoncsics Teréznél volt, „curia Nagyvátho- 
F eh ér vari an a“ nevet viselt.

167.

Anno 1710. jau. 2!). Mnrány várában néném 
Palástliy Julianna, Darvas Mihályné asszony velem 
conscribáltatta anyám, Palástliy Ferenczné asszony 
portékáját, mely az ö kegyelme kézinél volt, alulirt 
mód szerint. 1. Két darab övre való aranyos láiicz 
ezüstből; 2, Öt darab aranyláncz. 5. Két arany pe- 
recz, két paraszt aranygyűrű, az egyikben veres spa
nyol viaszk vagyon (rubin) kő helyett. 4. Nyakra - 
való rubintos, bogiáros; egy pár fülbevaló boglár; 
item mellre való fekete pántlikán kötött rubintos 
boglár. 5. Kilencz sor egy rendbeli gyöngy öreg- 
szemű; ismét kézre való két csomó gyöngy; ismét 
két sor gyöngygyei fűzött gránát, 6. Egy gyöngyös 
párta, hét gyöngyszem es boglár; item aranyfonalu 
veres selyemmel kötött főkötő 7. Egy rézpiksis,
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tubáknak való. — Ifjabb Palásthy István. Coram me 
Joanne Korompacy jurassore cottus. Neogr. Haec in 
aedibus perül. dni. Michaelis Darvas, die 13. dec. 
1709. descripti.

1710.

Alulírott vallom az levelemnek rendiben, tud-1<>. máj. P—y 

tára adván mindeneknek, az kiknek illik, hogy nemz. 
és vit. Palásthy Ferencz ur kevés jószágocskáját 
Fiscus ell akarván foglalni, kire nézve atyafiak lévén, 
s jól akarván ő kegyelmével tenni, igy egyeztünk 
meg: l ro, hogy ha fiscus ugyan tsak ell akarna fog
lalni s amellett eöcsém uram nem bírhatna kevés jó
szágocskáját. tehát kezemhez vevén az ő kegyelme 
palásti és í'elsőrakontzai, a ki is nemes Hont vár
megyében vagyon, portiót azokat mindaddig bírhassam 
valamedig az fiscus keze áltál meg nem szabadit- 
hattya, úgy mindazon által, hogy az egész jövede
lemnek, az hason felét ő kegyelmének adgyom és 
tartozzam adni, hogy ha penig meg szabadítván, maga 
bírhatna, tehat én is tartozzam eő ke. az megirtt 
Palásti és rakonczai portiot viszsza botsátanom, eő 
kegyelme penigli az majorság őszi vetésnek egy har
madat tartozik negem engedni, ahoz 16. akó bort 
anni, hogy ha pedigír bor még nem termene, in tali 
casu amint szüretkor a honiak az arra fog lenni, 
buzájul vagy pedig készpénzül contentalni. Ennek pe
nig ollyan ereje legyen, hogy az más contract units 
levelek, akik is tsak propter formem, vannak, ha az 
fiscus keze alól jószágot felszabadíthatja eő kegyelme, 
tehát azok annihilaltassanak, magunk penig ujjabb 
contractustpraetensióim aiant tartozunk tsinalni. Actum 
Schemnitii anno 1710. die 10. apr. Palásti f  Mária,
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1710. kör«]. 

P—y N. Ivlt.

1711.

Eger. CD. nr. 
34. p. 702.

1712.

Eger. CD. jk. 
nr.423. p.861.

coram me Ladislao Palástliy cottus. Hont. jnrassore. 
Coram me Samuele Zelenka (ez Mária férje.)

Addaltatik az is hozza, hogy az mely summa 
lészen feltéve azokban az obligatiókban, az sem fog 
stalni, mivel már ednehany száz frt. in defalcationem 
ejusdem vettem, kit jövendőben imputalni kői az. 
summába.

1G9.

Bakó Sóíi P— y Tamáshoz hozott az anyai jó
szágból :

Domanikban: egy curiínak bárom fele, egy egész 
puszta házhely.

Terbegeczben: Lénárt Mihály egész házhelyes, 
marii ás, Lenárt Albert egy egész házhelyes, Ondi 
Dávid egész házhelyes, Pajtos egész házhelyes.

Bátorfaluban: Pülöp Mihály egész házhelyes.
Kóvárott: egy egész házhely, malombeli résznek 

fele, nemes curiának fele, puszta zsellérház.
Inancs: félházhely.
Ipolykeszi: egy egész házhely, Szabó István 

marháshely és Tót Jakab házhelye.

170.

Szűcs György végrendeletileg „a veres kalapomat 
hagyom Palástliy Fereneznek (consiliarius), veres se
lyem övemmel.“

171.

Várady Anna, Udvarhelyi István neje, Palástliy 
Ferenczet teljhatalmú ügynökévé teszi.
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Yúrady István, Palásthy Ferenczet teljhatalmúfena2-aprox. 
J  7 v J  p.dncam.„In-

ügynökévé teszi. vocavit.“Eger
CE. nr. 7. p.
39.

1 7 2 .  1 7 1 2 -

fehr. 15. seu

173. 1712.

Palásthy Ferencz és neje, Várady Erzse, A b a u j - (í^8lir 
megyében fekvő Lengyelfalu birtokába Rácz Márton 
homo regius és Herényi Dömötör egri kanonok, s 
sz. Péter egervári prépostja által, tiltakozások mellett, 
bevezettetik. — Lengyelfalvát Várady Erzsébet első 
férjétől, Bertóthy Istvántól végrendeletileg kapta, s 
harmadik- férjéhez, Palásthy Eerenczhez hozta; de 
Palásthy Ferencz e birtokot kir. adományozás és be
iktatás czimén akarta b írni; Károly király 1712. jun.
1-én kelt levele az adományozást Palásthy Ferencz- 
nek, László és Hagymássy M argit1 fiának, Péter 
unokájának megadja, egyedül a fia-örökösök számára.

Palásthy Páter.

!
/László.
lllagymássy Margit.

Miklós. /Ferencz.
IVárady Erzse.

Ignácz. Antal. Anna. Mária

174. 1712.

Több család, rokon, Balogh Gáspár, Palásthy f-6- pp :M;"- 
Ferencz, Madocsányi Pál, Bory Magda, Szenczy Imre Ben. Pr. x.) p.

007özvegye, Báthon, Honiban összegyűlve a katli. plé-" 
bánia lakon, hová Olasz Pál, benedeki prefectus és 
észt. kanonok, Gabrieli János szebelébi plébánossal,

1 Berekszói Hagymássy Kristóf leánya.
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Eger. AM. 
47. p. 231

1712.

1712.

Eger. CE. 
12. ]). 15.

1713.

1. jan. P- 
N. lt.

1713.

28. si-pt. P- 
N. lt.

a felek kérésére megjelenvén, mint convent tanúi, 
minden ügyeikben teljhatalmú biztossá Szentiványi 
Bafaelt megválasztották, megbizták.

175.

Várady Erzsébet, Bertóthy István, később Káb 
mánczay Imre, utoljára Palásthy Ferencz felesége, az 
egri káptalantól kéri magának kiadatni a Kálmánczay 
Pál pap által bevégzett vizsgálat okmányár, miután 
reá vonatkozik.

176.

Kálmánczay Pál pap tiltakozik, Imre testvére 
özvegye ellen, miszerint ez az apa halála után szült 
leánygyermekének gyámja ne lehessen és a birtokot 
ne kezelhesse, miután 1711-ben harmadszor ment 
férjhez Palásthy Ferenczhez. Palásthy Ferencz a til
takozás ellen tiltakozott.

177.

-y Palásthy András, keszihóczi jobágy puszta-telkét 
70. tallér és 35. pénzért, jó folyó monetauL Pap 
Jánosnak egy évre zálogba adja. Az atyafiak csak
13. év után válthatják ki, mert ő csak „loco inte
ressé" zálogosit. Keszihócz. 1. jan. 1713. Palásthy 
András. Coram me Kicolao Balassa tunc loci rectore 
(tehát hither.) E ire egy egész sorozatú fölebbezett 
summát vett fel.

178.

y Kirschmayer Adám, jezsuiták selmeczi házának 
igazgatója, azon palásti birtokot, melyet a dunántúli 
Palásthy László, mint ősbirtokot Marki Jánosnak, 
Marki János pedig a jezsuitáknak 2000. forintban
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zálogba bocsátott ..ex certis praegnantibus rationibus, 
svasu et consensu rev. patris provincialis nostri acce
dente" Návoj Pálnak ép 2000. forintban átengedte. 
Actum Schemniczii die 28. sept. A. 1713. Adamns 
Kirschmayer, resid. 8. J . superior. Navoj Pál. 1715. 
oct. 3-án ugyanezen birtokot Palástby Máriának, s 
Kudnay Gábor és Ádám gyermekeinek, felvevén a 
2000. frtot,, „jure quo possedi, resignavi.“ Paulus 
JN’avoj.

17 i'.

Maróthy Ferencz és Kecskémétliy Mihály, til
takoznak Palástby Ferencznek beiktatása ellen Len- 
gyelfalvára: ez ,.az eu actu ottan birodalmában (bir
tokomban) levő réteimnek tovább való dominiumának 
tekintetéből.“

180.

Várady Anna, előbb Udvarhelyi Istvánnak, ké
sőbb Máriássy Pálnak neje, tiltakozik a Mocsáry 
László által tett, s Tarczal mellett levő ..mester
völgyi“ szőlő eladása ellen Palástby Ferencz kezébe.

( V á r a d y  I s t v á n .
(Yay Erzse.

1713.

Eger. CD. nr. 
442. p. 912.— 
CE. nr. 109. p. 
1S3.

1713.

Eger. CE. nr. 
97. p. 169.

(Erzse. (Anna. fZsóti.
11 ' Bevtótliy István. ’ 1) Udvarhelyi Istv. 1 Mocsáry Balás.
|L') KáhnánezayIm re.(2) Máriássy Pál.
13) I ’alásthy Eercnez.

18 1 .

Kos etc. — quod nblis. dna. Anna, filia gene
rosi domini olim Christophori Sibrik de Szarvas- 
Kend et nobilis quondam dna. Susanna PalástJiy 
alias conthoralis ejusdem subscripta, et progenita, 
egregio vero Petri Bardicz consors, coram nobis pers.

1713.

. Veszpr. Dea.
4. p. f. SS.

• Trinit. nr. 89.

?
1
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constituta, per modum et formam solemnis protesta
tionis, contradictionis et reclamationis, nobis signi
ficavit et detexit hunc in modum. Qualiter prouti 
eadem domina protestáns subintellexisset, immo ad no
titiam ipsius certo certius incidisset, superioribus, non 
ita pridem effluxis, temporibus egr. Gábrielem omnino 
Sibrik, fratrem quippe dictae d. prstis. condivisiona- 
lem, facta ad suam celsitudinem palatinalem ac domi
num, dominum s. Ii. principem Paulum Esteras de 
Galantha, (pia locumtenentem regium, taliquali in
stantia et informatione, ab eadem sua celsitudine 
palat, certa bona, et jura possessionaria familiae suae, 
notanter vero portionem in possessione Blicsko, sic 
nominata exist, sitas, cum suis pertinentiis, et spe
ctantibus, eamdemque dominam protestantem jure 
immediatae sm cessionis respective concernentes; per 
defectum semiuis, aut quovis alio juris titulo, pro 
se, et suis impetrasse, se, seque in dnum. eorumd. 
adpertinentiarumque suarum modalitate in similibus 
bonorum statutionibus observari solita, intioduci, et 
sibimet ipsis statui facere, procurate (?) cum maximo 
quorumvis successorum ac in parte, dictae dominae 
protest, et suorum praejudicio, damnoque, et deio- 
gamine. Ob hoc memorata dna. protestáns indemnitati 
jurium suorum, eatenus in tempore consulere volens, 
ac, ne per taciturnitatem, modo et in termino factam, 
per Gábrielem Sibrik dictor, bonorum, ac pertinen- 
tiar. possessiouar. impetrationem, et statutionem, ju
ribus suis ibidem habitis, quovis modo cessisse vide
atur, facta uti praemissum est, prius solemni coram 
nobis protestatione, totali et integrae annotti. Gabrielis 
Sibrik, dictorum bonorum vel maxime vero intuitu 
antelatarum portionum possessionariarum, in jam fata
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poss. Blicske sitaium et aliorum etiam bonorum quo
vis nominis vocabulo censendorum, nefors sub aliquo 
colore et piaetextu factae impetrationi, exindeque 
subsecutae statuoni. rationibus ex praedeclaratis. tam
ipiam suis liaeredumque suorum juribus, nocivae, 
damnosae, et praejudicanti, in quantum videlicet eadem 
impetratio et statutio, indubitatae successioni suor, 
praejudicare dignosceretur, in omnibus suis punctis, 
clausulis et artilis. ac in omni sui parte contradixisset 
et reclamasset. Ac insuper protestaretur super eo 
quod, siquidem nobilem virginem quondam Evam, 
similiter tíibrik sororem suam carnalem, et uterinam 
eadem protestáns, ex tenera adhuc ipsius aetate 
tredecim annorum spatio, annuatim solummodo sol
vendo per quindecim flor, computanda sufficientibus 
victus, et amictus, necessitatibus, decenter et honeste, 
juxta status et conditionis exigentiam ad legmam. 
usque, eamve nubilem aetatem, et ad ultimos vitae 
suae terminos, condecenter, et honeste aluisset, inter- 
tenuisset, atque educasset bonisque et honestis mori
bus imbuisset, nec parcendo sumptibus, et expensis 
in rationem quoque exsequiarum ejusdem erogatis; 
nihilominus tamen pernotatus Gabriel, et Nicolaus, 
consimiliter Sibrik, tres sui condivisionales, non ut 
debitum atque dignum habuissent benevolentiae, et 
hujusmodi sinceritatis, beneficiorumque et erogationum, 
ac multiplicium sollicitudinum suarum, erga eamdem 
per praenominatam dnam. protestantem, praevio modo 
exhibitorum et impensor, respectum, ratamque et 
congruam pmentionatae. sororis suae portionem ex 
enarratis bonis sibi cedere, et provenire cqmpetenter 
debentem; eidem extradedissent, aut assignassent; 
quin immo cum (plenitudine) emolumenti, fructuum-
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que, et utilitatum suarum possiderent etiam de prae
senti. Inde eadem domina protestáns super praemissis 
omnibus plenariam sibi satisfactionem impendi et 
praeterea irtertentionis, educationis, et multiplicis 
sollicitudinis, ac sumptuum et expensarum refusionis 
debitam, atque omnimodam contentationem, cum 
solemni protestatione ab iisdem fratribus suis condi- 
visionalibus praetenderet, prestolareturque, atque re
servaret. Jus denique suum bonis in iisdem per omnia 
opportuna remedia manutenere... ultimario etiam seinet 
declarasset; immo contradixit, et reclamavit, protestata 
est, reservavitque, nostri in praesentia, palam et ma
nifeste. Har. etc. datum feria 3-a proxima post do
minicam 4 -tum SSmae. et Individuae Trim in anno 
dni. 1713.

(Sibrik Kristóf de Szarvas-Keud. 
i Palásthy Zsuzsi.

II
/Anna.
Uiardicz Péter.

Nagyszombat. YI. Károly császár és király leirata a bened. 
t̂ 74?nT'2?en" conventhez, hogy Palásthy Borosa, Gerhard Lőrincz 

özvegyének számára, minden, a convent leltárában 
található és Palásthyakra vonatkozó iratokat hö má
solatban és hiteles pecsét alatt kiadják.

„Expositum est mjti. nostrae in pr. nob. dnae. 
Barbarae Palásthy, egr. olim Laurentii Gerhardt re
lictae viduae, quatenus eadem expón, paribus univer
sarum literarum donationalium, fassionalium, intro- 
ductionalium, statutoriar. vestrarum superinde rela- 
tionariar. venditionalium, emptionalium, compositiona- 
lium, contractualium, seu transactionalinm, admonitoriar.
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prohibitoriarum, revocatoriarum, eontradictionariaruui 
item concambialium, reambulatoriarum, seu metalium, 
ac super eadem metali relative, relationarium, evoca
toriarum, attestatoriarum, testamentariarum, privile- 
giarum quandocumque emanatarum, factum videl. 
diversorum honor, et negotior, ejusd. expón, ubivis, 
et in quibuscumque cottibus. dicti regni n. Hung, 
exist, habitarum, ac per eamdem expón, vel ejus 
hominem coram clarius declarandarum in sacristia, seu 
conservatorio et protocollo, interque acta et fragmenta, 
signaturasque aliar. literarum ecclae. vestrae more 
solito repositarum, pro jurium suorum defensione 
plurimum indigeret essetque neccessarium, pro eo 
vobis harum serie firmiter praecipientes mandamus, 
ut etc. etc. I), u. s.

ioo. 1714

Palásti földesurak houti sedria előtt juii. 14-én 20. apr. P—y 
1706. Karponáu tiltakoztak a palásti lakosok ellen,*' 
hogy korcsmát tartanak, az ország törvényei ellen.
A bizonyitd okmány 20. apr. 1714. Extradata per 
Gabr. Bory jur. sedis notar.

184. 1714.

Várady Anna, Máriássy Pál, Palásthy Pált telj-Eger. a m . n. 

hatalmú ügynöküknek vallják.

185. 1714.

Mocsáry László, Palásthy Pált teljhatalmú ü gy-E ger. cc. n.
58. ^

nőkének vallja.
106.



1 2 8

186.1714.

P—>- N. lvlt. Kelhio István, Hont alispánja parancsolja a 
szolgabirónak, hogy Szentiványi Juli, Palásthy Fe- 
rencz nejének panaszára, Palásthy Máriát, Rudnay 
Ádámnak nejét, a családi ékszerek kiváltására hiva
talból szólitsa fel. Bátli, 1714. máj. 7.

Kubinyi László szolgabiró, Szegedy Dani esküd
tei máj. 27-én Kényén Zelenka Samu házánál, Máriát 
feltalálták (ez volt 2* ik férje) neki az ékszerek jegy
zékét előmutatták, kiadatását sürgették, „adrnonealván, 
judliter., repetál'ván ő kegyelmétől“ ; „ő kegyelme 
(Mária) előttünk megvallotta, hogy igenis ő kegyel
ménél levéli in deposito némely része, de nem mind, 
amelyek a lajstromba vannak téve, nótáivá; ilyetén 
vallással bocsáttatunk el.“ „Nem tartóztatja egyébb. 
hanem hogy mivel Selmeczen, nagyon megszorulva 
1709. és 1710. esztendőben ő felsége hadai hánya- 
városokba való bejövésekkel alkalmával, maga drá
gább klenodiumaival együtt némely részit kintelenit- 
tetvén zálogba vetni és hogy nevezett instans asszonynak 
uránál, Palásthy Ferencz urnái őstől maradt anyai 
rész jószágból való bizonyos kifizetése s praetensiója 
volna, számot kiváltván vetni nevezett Palásthy uram
mal egy testvér öcsével,------------mihelyest valamely
százforintokat adand Palásthy Ferencz ur, azonnal 
az oppignorált klenodiumokat kiváltván, kezéhez ne
vezett Szentiványi asszonynak adja, nem is kívánja 
tovább tartoztatni.“

Datum, loco, die, mense ut supra.
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187. 1714.
Nos etc,. — quod egregius Balthasar, filius egr. Veszprém, nr. 

d Iíiu  Stephani Palásthy, ex nobili quondam domina 
Oathariua Nádasdy, alias conthorali sua susceptus et 
progenitus, coram nobis personaliter constitutus, per 
modum et formam solenmis protestationis et contra
dictionis, reclamationisque, et inhibitionis, nobis signi
ficari, et detegi curavit eo modo: qualiter, prouti 
idem protestáns subintellexisset, eidemque certo cer
tius innotuisset, hisce non ita pridem evolutis diebus, 
initio egr. Sigismundum, et nobilem dominam Magda- 
lenam, egregii Baltbasaris Hollósy contboralem, filium 
vero, et filiam egr. olim Georgii Barcza, ex nobili 
quond. domna. Éva Palásthy conjuge ejusdem sus
ceptos et progeneratos, ut incattos. ab una. -— ac 
nobilem Ladislaum Pordán, alias E őri, veluti actorem 
partibus ab altera, occasione cujuspiam judiciarii 
processus coram perillustri, ac generoso dno. magni
fico Francisco Szluha s. caes. regiae mtis. personalis 
praesentiae regiae in judiciis locumtenentis et con
siliare protonotario, veluti judice speciali, moti et 
suscitati in facto reclamationis cuj uspiam liquidi 
debiti, alias pro parte antelati Ladislai Pordán. de 
bonis et quibuscumque possessionibus . . . venditis 
Baltbasaris Hollósy, exsecutione mediante, fieri deben
tibus ad . . . nonnullorum proborum et fidedignor. 
hominum, certus quidam mutuus contractus seu trans
actio inita fuisset, et celebrata, vigore cujus tran- 
actionis idem Sigismundus Barcza propria in persona, 
memorata vero Magdalena Barcza, medio praelibati 
Baltbasaris Hollósy et mariti sui, totales et integras 
portiones suas possessionarias, in possessione Mezft- 
Szent-Gyorgy. praediis item Litér, et Papvására, sic

9
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dictis cottu. hocce Veszprimiensi adjacentes, sitas, 
una cuin suis pertinendis, emolumentis, et fructuosi- 
tatibus, eidem praememorato Ladislao Pordán, aliter 
Eőri, veluti extraneo, et a linea consangvinitatis pror
sus alieno, et remoto, in et pro mille ac du cent is fi. 
hung., omissa erga ipsum Protestanten), qua bonis in 
praedeclaratis consangvineum simulque condivisionalem 
judiciaria admonitione, in similibus bonorum obliga- 
nibus, de lege regni praemitti debent, nullaquc' pe
nitus ejusdem protestantis, tamquam ad bona superius 
declarata jus consangvinitatis habentis, habita condigna 
ratione, modalitate, literis in iisdem contractualibus, 
seu transactionalibus, subque modis, formis et condi
tionibus inibi fusius expressatis dedissent, obligassent,
et inscripsissent. N o s------- egregius aeque (iuspums
Palásthy totalem ratam suam, portionom in annotata 
possessione Mező-Szent-György, ac praenominatis prae
diis praelibato cottu. Veszprimiensi situatam, egregiis 
Joanni, Andreae et Sigismundo d. Véghelius fratri
bus, ad in vitatu carnalibus, et uterinis, nullis eviden
tibus rationibus per mutuam, et vicissitudinariam per
mutationem concambialiter ac suis sine scitu, consen
suque et annuentia dicti — — certo juris titulo 
dedisset, transtulisset, obligasset, atque permutasset, 
taliterque a legitima successione praeattactae portionis 
eumdem protestantem totaliter exclusisset, in mani
festum . . . protestantis liaeredumque et successorum 
damnum, jacturamque non mediocrem. Ob hoc idem 
protestáns indemnitati jurium suorum in tempore con
sultum esse volens, ac ne per taciturnitatem hujus
modi tendentiosae cessioni et obligationi per antelatos 
egr. (rusparem Palásthy, et Sigismundum, et Mag- 
dalenam Barcza, factae benevolum assensum praebere
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sicque juribus suis in enarratis portionibus possessi- 
onariis, ac praedialibus habitis, quovis modo cessisse 
videatur, facta, ut praemissum est, prius solemni 
coram nobis protestatione, totali et integrae ejusmodi 
iam factae, portionum praedeclaratarum simul, ac 
praedialium cessioni, obligationi, translationi, et in
scriptioni, non secus attactarum personarum app . . .
. . . ac literis quoque, superinde qualitercumque, et 
sub quibuscumque verborum formis, viis, modis, et 
conditionibus pro parte antelatorum Ladislai Pordán, 
ac Joannis, Andreac, et Sigismundi Yéchelius fratrum 
ad . . carnalium, et uterinorum, ac aliorum quo
rumlibet factis et sub . . . tamquam juribus toties
fati protestantis, nimium damnosis, nocivis, et prae
judicantibus, rationibus ex praedeclaratis, in quantam 
videlicet praemissa omnia juribus suis derogare vide
antur; ex toto, et integro contradixisset reclamando, 
et reclamasset contradicendo praememoratosque Ladis- 
laum Pordán, non ab similiter Joannem, Andreám 
et Sigismundum Yéchelius, et alios quoslibet ah
apprehensione, et usu, denique et fructuum exinde 
provenientium ................. s e u ...factione quo
modo! ibet jam factis, aut ex post quomodocumque 
flendis inhibuisset, et prohibuisset, immo contradixit, 
et reclamavit, inhibuitque et prohibuit, nostri in prae
sentia, palam, et manifeste in perpetuum. Har. nrar. 
etc. Datum ipso festo sanctorum Petri et Pauli aposto
lorum, in anno domini 1714.

/Bárcza György. 
iPalásthy Éva.

Zsiginond. /Magda.
IHollőssy Boltiz.

/Palásthy István. 
(Nádasdy Kata.

Boltizár.

a*
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1714.

f. 6. pr. p. du. 
„Oculi.“ Ben. 
Pr. X.) p. 260.

1714.

9. máj. in 8.
Benedicto. 

Ben. f. 27. n. 
53.

1715.

30. jan. P—y 
N. lt.

1715.

f. 2. pr. p. dn.
„Jubilate.“ 

Ben. Pr. G.) 
p. 30.

188.

Palásthy Borosa, Gerhard Lőrincz özvegye, Mária 
— Magda és Anna leánykáinak életkorát kérte meg- 
állapittatni a convent által. Olasz Pál kanonok és 
Gabrieli János szebelébi plébános, Karponára kirán
dulva, Dobay László házában, Mária Magdát 10., 
Annát pedig 5. évesnek találták, s erről tanúbizony
ságot adtak.

Palásthy Borosa később Balogh Gáspárhoz ment 
férjhez.

189.

Palásthy Anna, Szentiványi Rafael neje, a bene- 
deki convent előtt tiltakozott a meghalt jobágyának, 
Ferencz, István és másik Ferencz István (Benedek 
ha) fiai távoztak a telekről, az egyik ugyan Nagy
szombatba tanulni; de elvégezvén tanulmányait, sem 
pap, sem szerzetes nem lett, hanem Berényi Ádám- 
nak csejtei birtokán hivatalnok, a másikról nem tudja, 
hol van; ezek pedig az ő jobágyának fiai, nekik a 
telekre vissza kellett volna té rn i; nehogy jogát vala
miképen csorbítsa, ellenök és elmaradásuk ellen til
takozik. D. u. s.

190.

Palásthy Miklós tiszteletes Foglár Györgytől, az 
előbb elzálogosított (1708. márcz. 1.) daosófalvi ré
szére, ismét 10. és és fél kila búzát és 5. tallért 
vett fel Actum Oarponae 30. mens. jan. 1715.

191.

Palásthy Borosa, Gerhard Lőrincznek özvegye, 
legújabban pedig Balogh Gáspárnak neje kérésére 
Puttenich János, budai sz. Zsigmondi prépost, észt
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kanonok és a honti egyházi 10-nek bérlője, Jurovics 
Lászlóm' Ipolyságra küldetett, ahol a plébániai lak 
ban Borcsa leányainak életkora másodszor megálla- 
pittatott Magda 1 1 Anna pedig 7. évesnek mondatott

192.

Ugyanazon napon Palásthy Borosa, Balogh Gás
pár neje és Dolinay Kata, Kubinyi Mihály neje, 
saját férjeiket teljhatalmú biztosaiknak vallották.

193.

Az, minémti Mersey portiót nemes Vasvárme
gyében lévőt, néhay Veszprémben lakozó Csajághi 
Ferenczét, consequentibus successoribus illetőt eladott 
Szőke familia, ugyan föllyül Weszprémben lakozó 
Tekintetes Keomzetes Witezlő Palásthy Pál úrral az 
ellen és ezen eladásnak solemniter contradical Veliay 
meghót Csajághy Ferencz fiacskája László képében, 
A nyárul való öreg Attya, mint legitimus Tutora 
Bornemisza István ur. — Anno 1714. die 30. mart. 
facta est haec contradictio ac protestatio coram nobis 
infrascriptis Jacobo Prainner canonico Poson. m. p. 
Joanne Bellossicz canonico Poson. m. p

194.

(Joncambinm inter Joan, et Michaelem Cliák- 
váry, nec non Juditam eorum sororem, Andreae Vo- 
ghelius conthoralem ab una — ac Gasparem P —y, 
partibus ab altera, in capitulo castri ferrei celebratum, 
quo mediante idem Palásthy universa bona et jura 
sua, post mortem Georgii progenitoris sui in se de
voluta, in possessione Mező-Szt.-György, ac praediis 
Litér et Papvásárja cottu. Veszprim. adjacentia, —

1715.

■ Boii. Pr.Y.) p. 
32. — Beti. Pr.
Y.) p. 33.

1715.

3. márt. Pos. 
Caps. 67. fase. 
17. nr. 7.

1715.

máj. 30. Capit. 
Castri fer. ei. 
Lad. EEE. 

fasc. H.nr. 37. 
P—y N. lvlf.
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1715.

23. jun. P 
N. It.

1715.

30. jun. P 
N. lt.

1716.

21. jul. P 
N. lt.

excepta portione Francisci Niczky et nob. virginis 
Catarinae Szalánczy, in eisdem praediis habita. — 
in praenominatos Joannem Csákváry et reliquos ipso- 
rumque consortes, haeredes et poster os utriusque 
sexus universos — et vice versa hi in eumdern Cas
paren) Palásthy, consortemque ejus Elisabetliam Fá 
bianics et successores utriusque sexus universos, uni
versa pariter bona et jura in sua in possessione 
Eöbergócz, cottui. Soproniensi adjacentia, ac post 
decessum avi sui Casparis Ocskay in se devoluta 
perennaliter et sub vinculo 100. aureorum transierunt, 
cum onere evictionis ab utrinque assumto.

p —y Clyörgy.
. I

(Gáspár.
IFabianics Erzsi:

195.

-y PaJásthy Ferencz Karpona városától felhivatik 
a hátralékok fizetésére a karponai birtokától.

196.

y Dacsó falván, Tolvay Gábor ítélete következtében 
Palásthy-család tetemes részt kapott; ebből az ő ré 
szét Palásthy Miklós tiszteletes Foglár Györgynek 
100. írton, eladta.

197.

-y Palásthy Ferencz, szülői adósságainak kifizetésére 
Rudnay Gábor és Ádámtól 1500. rén. frtot. kölcsön 
vett. Actum Keszihócz. 12. mart. 1716. Palásthy 
Ferencz. Coram me Michaele Darvas, Francisco 
Rád vány.
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Palásthy Mária és Juli követelése, testvérük 
Palásthy Ferencz ellen, apjuk, Palásthy Ferencz ha
lála után :

1. Ha stalni kell a testamentumnak, tehát a 
leányjószág eladását is exsolválja Palásthy Ferencz 
ur, a 2000. irtot, (mindeniknek) addig való intere
seivel együtt, minthogy boldogult Palásthy Ferencz 
uram halálától fogva minduntalan Kívánta coiPen- 
tátumát.

2. Az adósságokat fizetni tartozik Palásthy Fe
rencz, azért, mivel a leányi elvesztette az anyai örö
kös jószágát, ő kigyelme pedig az örökös jószágban 
(de az apaiban) maradt; 2-szor, mivel a boldogult 
Palásthy Ferencz in casu non exsolutionis maga jó
szágát obligalta exsequáltatni. Datum Nénye 21. jul. 
1716. Palásthy Mária. Palásthy Juliana. Ferencz 
replicált, megtagadva a követelést, kivéve a két, 
kétezer forintot.

11) 8 .

199.

Várady Erzse férjét, Palásthy Ferenczet vallja 
teljhatalma ügynökének. — Bertóthy Anna tiltakozik 
fivéreinek tékozlásai ellen, említvén P —y Ferenczet is.

200.
Palásthy Ferencz saját, és Litassy-család leány- 

nemzedékének nevében, tiltakozik Litassy Imre és 
Pál üzleteinek és törvénygyártásainak ellene a férfi* 
és leány-ágot illető birtokokra nézve, mint oly tör
vények ellen, melyek a leány-ág megegyezése nélkül 
készültek.

21. jul. P—y 
N. lt.

1716.

1716.

Eger. AL. nr. 
704. p. 258.

1716.

f. .'5. pr. p. dn.
„Invocavit.“ 

Ben. Prot. Y.)
p. 66.
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1716.

P —y N. lvlt.

1717.

f. 4. pr. p. dn. 
23. p. Pente
cost. Ben. Pr. 
Y.) p. 137.

1717.

Eger. CE. nr. 
358. p. 507.

1717.

Eger. AL. nr 
726. p. 264.

1717.

Váczi kápt. 
irattár.

201.

Palásthy Mária nyugtatja a kapott 250. titok, 
Palásthy Ferencz és Szentiványi Julitól. Anno 1716. 
febr. 5. Coram me Samuele Zelenka.

. 202.

Palásthy Borosa, Balogh Gáspár nejének nevében 
Segesdy Márton, mint megbízott, a convent előtt til
takozott Omászta Mária. Ebeczky Imre özvegyének, 
Szodó, Barsmegye, birtokra nézve, Borbély Samuval 
kötött egyesség ellen, mert Borosának ama birtokra 
örökösödési joga van ; Ornaszta Mária pedig azt uj. 
kölcsönökkel terheli és a kiváltási időt hosszabbra 
terjesztve, a kiváltást nehezíti.

203.

Niczházy György, Abaujmegye alispánja, P —y 
Ferenczet vallja teljhatalmú ügynökének.

204.

Kálmánczay Erzse, Imre és Várady Erzse leánya, 
7. évesnek találtatik.

205.

Palásthy István, nejének Tarnóczy (Dúló) Zsu
zsinak nevében tiltakozik a váczi káptalan előtt, Osz- 
troluczky Pálnak cselekedete ellen, hogy Felsö-Pen- 
czet Nógrádinegyében Berkes András kanonoknak 
zálogba adta. A tiltakozáshoz csatlakozott Géczy Adám 
is, nejének Dúló Magdolnának nevében.
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Helleubach Gottfried János báró, Palásthy Fe
renccel Szemeréden 1717-beu jan. 7-éi Dobronay 
András szolgabiró előtt beperelte, Ferencz atyjának 
adósságai miatt; Palásthy Ferencz egyezkedett: 1. 
200. rém irtot, azonnal lefizetett; maradt még 798. 
rém frt. és 25, dénár; ennek lefizetését biztosító ta 
Paláston levő szellőjének évenkinti tennésével; 2. 
hogy ezt pontosan művelni, s Hellenbach emberének 
ellenőrizete mellett leszüretelni, s a bort Hellenbach- 
nak a folyó áron azonnal át fogja engedni. 3. Pót
lásul fognak Trencsénmegyébeu Litava birtoka min
den termésével szolgálni. „Sua ill. dominatio obtulit 
et appromisit, in casu, si nihil liquidare potero, ex 
toties dicta summa finos. 50. ex respectu meri erga 
me affectus mihi relaxandos et condonandos resolvit. 
Szebeléb, die 15. maj. A. 1718. Francis us Palásthy. 
Coram me Joanne Pongrácz, judl. Andrea Dobronay 
judl. Stephano Palásthy, jurass. Matbia Beniczky 
j arass.“

207.

Palásthy Ferencz és neje, Yárady Erzse, tilta
koznak Szalay István beigtatása ellen a tályai „nyer
ges“ szőllőhegyet illetőleg.

15. márt. P-lí. 

1718.

Eger. CE. nr. 
512. p. 637.

Bellosovics Boltazár, karponai városbiró Palásthy 
Ferencz örököseit: Ferenczet, Mária volt Rudnayné, 
most Zelenkáné és Juli Darvas Mihálynét, Francisci 
András fiscus által perbe veszi a sok hátralékok fize 
teilen elmaradása miatt.

18. aug. P—y 
N. lt.
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10. febr. P-N.

1719.

Francisci András fiscus ismét sürget és fenyeget.

2 0 9 .

1719. 210 .

6. ápr. P—N. Palásthy Ferencz Darvas Mihályival közli a
fiscus iratát.

1719. 2 1 1 .

fsiT lßi5 Ur' Kozma Péter, pankotai prépost, Várady Erzse
gyermekeinek, Erzse, Anna, Mária, Ignácz. Antal 
korát megállapítja.

1719. 212.

4 7 8 1 C605ir Bertóthy Lászlc, Erdö-Bényén „Omlás“ nevű
szőllőjét Palásthy Ferencz és neje, Várady Erzse 
javára bevallja. — 1724-ben Bertóthy Miklós tilta
kozott László bevallása ellen. (Eger. AL. nr. 481. 
p. 299.)

1719. 2 1 3 .

Strig, in festo A os capit, e. M. Strig. — Palásthy István és
Martyr°s-Sstr.neje, Tarnóczy Susanna, — Bogády Gáspár. —
G60. f. n. n. gzmrecsányi Teréz neje, — Csepcsányi Pál, —- Petykó 

Magdolna Platliy László neje, — Petykó Ilona Sze- 
gedy György neje, — Hencs Ádám és László. — 
providus Medve János, Szőllősy István, — Ozoróczy 
István és neje, Szőllőssy Erzse, — Hladky Észtéi’, 
Boroukay György özvegye, — Hladky István, -  
Bády Ilona Székely Wolfgang özvegye, — Fabricius 
Ilona öregebb Császár Mihály özvegye, — Horgas 
János. — Hajszky Kata Bakó özvegye, — Emödy 
Bva Sassini István neje, Hladky Márton Koron Mi
hály és neje Császár Borbála, — Fabricius István,
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Kovács«)vies György és neje Fabricius Mária, — 
Püspöky Illőn Kozár Miklós özvegye, Báróczy Klára 
Blehovics György neje, — Fabricius Erzse Ozoróczy 
Pál özvegye, — Ozoróczy Illőn Haden Lőrincz neje, 
— fassi sunt, qualiter ipsi et ipsae fideli curae et 
industriae rerum gerendarum peritae dexteritati — 
genor, egreg. ac nob. DD. Georg. Nemsovay, Josephi 
J’cstvármegyey. Georg. Kondé, Alex, et Andreae 
Ocskay, Lad. Platby. Casparis Bogády, Pauli Heues, 
Rudolphi Fabricius, et Mich. Császár, quond. plenum 
et integrum confisi et confisae eosdem in suos veros 
elegerint plenipotentiaries, dantes eisdem plenariam 
protestatis facultatem et auctoritatem, quatenus ea 
omnia quae pro bono, et emolumento ipsar. et ipso
rum fore videbuntur, agere, tractare, concludere 
transigere, in effectum deducere possint et valeant, 
ratum, gratum atque firmum se semet promittentes 
habituros, quidquid per antelatos plenipotentiaries suos 
actum fuerit in causis et negotiis eorum et earum 
universis harum nostrar. vigore et testimonio literal-, 
mediante.

214.

Palásthy István, nejével Tarnóczv Zsuzsival, több 
rokonaival, köztük Bogády Gáspár, Csepcsánvi, Petykó, 
Plathy, Szegedy, Hencs, Szöllösy, Ozoróczy, Hlatky, 
Rády, Fabricius, Horgas, Bakó, Emödy, Sassinyi, 
Koron, Kovacsovics, Püspöky, Bánóczy, Blahovics, 
Patvaróczy, Blahovics, teljhatalmazottá nevezik JSem- 
hovay Györgyöt, Pestvármegyey Józsefet, Kondé 
Györgyöt, Ocskay Sándort és Andrást, Plathy Lászlót, 
Bogády Gáspárt, Hencs Pált, Fabriczius Rudolfot, 
Császár Mihályt, stb. I). u. s.

1719.

festo s. Geor- 
gii mart. Str. 
L. 29. f. 192.
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25. oct. P— 
N. It.

1720.

1720.

Eger. CE. n: 
528. p. 644.

Palásthy Miklós auctió czimén 10. tallért vett 
fel Foglár Györgytől.

215 .

216.

Aláb niegli irtt, magamra válóiván minden co- 
interessatus Attyamíiainak, Gyermekeimnek. Legata- 
riusimnak, s akar melly névéi nevezendő successorim- 
nak terheket, adom tuttára mind azoknak, a kiket 
illet, ez Levelemnek rendiben. Hogy én az elmúlt 
háborúnak mostohaságával maid minden Jószágimbúl 
ki pusztulván, el annyira, hogy in anno 1711. btij- 
dosásombul házamhoz menvén, semmihez sem nyúl
hattam, hanem lévén nálom Palásti Ferencs1 kedves 
Fiamnak maga szerzett 2094. rhénes forinthul álló 
capitalissa, kíntelenéttettem azért el pusztult .Jószá
gomnak restaurati ójára nézve ahoz nyúlnom, és el 
költenem, a mint hogy azon Capitálissal mind ez 
ideig adóssa lévén, emlétett Fiamnak, mind távul 
Lőttemre, s mind pedig megli gondolván eöregségem- 
hez képest csak hamar történhető hallandóságomat, 
kévántam éltemben megh nevezett Fiamnak capitalissa 
eránt elégséges cautiót és securitúst tennem, mivel 
pedig megh irtt Fiam házassága alkalmatosságával 
Nemes Abauj Vármegyében telepedett le, ítéltem 
Nemes Hont vármegyében levő eős, eörükös és magam 
által szerzett Jószagimat néki jobban keze ügyiben 
lennyi, arra való nézve és vigore praesentium attain 
s mingyárt kezében is bocsátottam N. Hont Vár
megyében Fölső, Középső és alsó Palástokban levő, 
úgy Rakonczán, Drinón, eős eörökös Attyai, ugyan

1728-ban a bécsi ra. k. cuncellaria előadó tanácsosa lett.
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n. Hont Vármegyében Felső, Középső és kis Túri 
eös Annyai eörökös Jószágimat, mind a mennyiben 
jure sangvinis et immediatae succussionis bírnám, 
avagy bírhatnám s mind pedig a mennyiben más co- 
interessatus Attyafiaktul szerzettem, úgy hogy ez 
megli nevezett Jószágokban a melly Részek Zálogban 
volnának is, szabadon ki válthassa és bírhassa mind 
maga, mind más ághon lévő maradéka, a mennyiben 
tudnyillik mind a két ághot illetnék, in perpetuum 
omni eo Jure, a mint bírhatnám én, avagy bírhattam 
volna, sőtt az iránt való eörökös Leveleimet is, úgy 
az acquisitionalissokat in instanti resignálom, semmi 
Just magamnak s más maradékimnak, ez aránt a 
modo in posterum fent nem tartván, hanem ultronee 
adom, cédalom és per rnanus assignálom praetitulált 
Palásti Ferencs kedves Fiamnak, s modo praemisso, 
mind a két ághon levő maradékinak in perpetuum. 
Holott pedig, kit Isten ne adyou, einlétett Fiamnak 
Fin maradéka nem lenne, tehát az eősi Attyai Jó 
szágának, az az Palástoknak, Rakouczának és Drinó- 
nak az Haereditassa (melly egyéb erántis Leány 
aghot nem illet) egyenesseii szállyon más közelebb 
való Fiú ágiira, Fölső, közép és kis Túrok pedig 
mind a két ághot illetvén, maradjon pro utroque 
sexu, a mennyi mind azonáltal az praescribált 2094. 
rh. forintokbul justa pro portione esnék Palástokra, 
Rakonczára és Drinóra, az Fiam maradandó Leány 
ághának kész pénzül a Fiú ághtul exsolvaltassék. 
Mellynek nagy ob bizonságára attam ezen cessionalis 
Levelemet tulaidou kezem irássával és élő pecsétem
mel megh erősítvén. Cassoviae 12. mar. anno 1720. 
Palásthy László, m. pr.
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1720.

Yeszpr. Vo], 
6. nr. 307. f. 
2. pr. p. flora. 
„Jubilate.“

i

l

;

:

217.

jNos capitulum ecclesiae Weszprsis. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit, universis. Quod nobilis Michael Szabady, 
legitimus plenipotentiarius filiorum egr. Sigismundi 
Earcza, Barbarae Hollósy conjugis suae, item Anto
nii Ányos et conthoralis ejusdem nobilis duae Mag- 
dalenae Hollóssy et reliquorum in infra scripto ne
gotio cointeressatorum. consangvineorum nominibus et 
in personis, nostram pers. veniendo in praesentiam, 
per modum et formam solemnis protestationis, contra
dictionis, reclamationis, inhibitionis, et exhibitionis 
juriumque suorum tuitionis nobis significari, et detegi 
curavit in hunc modum: qualiter pro uti idem pro
testáns subintellexisset, sed et revera in notitiam ejus
dem devenisset, hisce recenter evolutis diebus, non 
scitur unde motus, qualive consideratione ad id in
ductus, egregius Paulus Palásthy, certa eorumdem 
bona et jura possessionalia, in possessione Szent- 
György, nec non praediis Liter et Papvásár, cottu. 
hocce. Veszprimiens: addjacent. locata, ceteroquin 
eadem bona hisce retroactis annis egregiis Tliomae 
Perczel, et Michaeli Kiiller sub conditionibus ipsisque 
modis in literis superinde emanatis, uberius expressatis, 
ad certum tempus irredemptibiliter, jure hypothecario 
inscripta et obligata, praemissa jam . . . vix judi
ciaria admonitione, ad se redimere vellet, damno et 
praejudicio, derogaminique praefatorum protestantium 
sat gravibus et manifestis. Ob hoc iidem protestantes 
juribus suis in praedeclaratis bonis solidissime habitis,
in tempore consulturi................. eorumdem bonorum
praett. d. Paulus Palásthy quoad eamdem portionem 
juribus suis quomodo cessisset, taliterque ac prae-



143

meutiouatum egr. Tliomain Perczel, et Michaelem 
Kiiller justis suis juribus defraudare videantur, cum 
et alioquiu quod semel placuit iisdem protestantibus, 
amplius disciplere nequit, secundum regulam juris, nec 
ipsi protestantes, qui nimirum haereditarii domini 
eorumdem bonorum permultoties praedecl. Paulus 
Palástliy ante terminum obligationis, et intra hypo- 
thecationis eorumdem bonorum, eadem ad se redimere 
possint, ac valeant. — Eidem impignorationi perenni 
in omnibus suis punctis, clausulis, et articulis, peni
tus et in toto contradixissent reclamando et recla 
massent contradicendo, eosdem dominum Thomam 
Perczel et Michaelem Kiiller, ratione ex praevia, a 
solutione summae pecuniariae, super iisdem bonis in
hibuissent, et prohibuissent; et protestati sunt, con
tradixerunt, reclamarunt, prohibueruntq. omni meliore 
modo et forma, palam, publice, et manifeste, coram 
nobis. Har. nostr. vigore et testimonio liter, median.

N. c. e. M. Sír. Jós. Palástliy, suo et nomi
ni uns et in personis dni. genitoris sui, sororum item 
fratrum Dorotheas, Susannae et Elisabethae aeque 
Palástliy, c. n. p. c. in forma sol. protestationis re- 
servataeque facultatis proposuerit: qualiter die 4. 
currentis m. Decembriis a. c. nob. dna. Susanna Tar- 
nóczy, noverca protestantis, lecto aegritudinis affixa, 
certam partem testamentariam dispositionem juribus 
nefors earumdem protestantium nimium praejudiciosam 
ac nefors minimae natu filiolae ejusdem testatricis 
Juliannáé Palástliy damnosam fecisset, ob hoc dictus 
protestáns eidem testamentariae dispositioni solemniter 
contradixit in omnibus punctis, reservando jus suum

dn. o. Adven
tus. Strig. L. 
29. f. 27.
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1720.

9. aug. P- 
N. lt.

1720.

25. oct. P- 
N. lt.

prosequendi facultatem, h. n. v. et lit. mod. Datum 
ut supra.

/Palásthy István.
ITarnóczy Zsuzsi 2-ik neje.

I
Juli.

előbbi nejétől.

József. Dóra. Zsuzsi. Erzse.

219.

■y Palásthy László. Foglár Imrének és nejének, 
Pongrácz Teréznek dacsófalvi birtokát 170. ezüst 
írtban., „minden forintot húsz apró császár (/avasban 
számlálván, jó, folyó ezüst pénzül“ zálogba adott. E 
birtokot Palásthy László,1 már előbb egy lóért, 14. 
tallérban Foglár Máriának, Kozáry Mihály özvegyé
nek kötötte le, ezt Foglár Imre letevén Foglár Má
riának, a zálogösszeg lesz 131. írt. Actum Ilrenő, 
9. aug. A. D. 1720. Palásthy László. Coram me 
Jacobo Johannida, ecclesiae Driscsiensis parocho. 
Michaele Földváry,

220 .

•y Palásthy Miklós, dacsófalvi pusztán levő birtokra, 
„mostani súlyos betegségemben“, Foglár Imrétől, 
auctió gyanánt, 10. tallért, azaz 15. forintot vett 
fel; lekötötte erre Bátorfaluban részét is. Datum 
Corponae A. 1720. 25. oct. Palásthy Miklós; coram 
me Michaele Földváry.

1 Mikor Rákóczy fölkelő hadaihoz csapott fel, s jó lóra volt 
szüksége.
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221.

Palásti)y Juli, az általa Kubinyi Mihálytól ki
váltott dacsói puszta-részét, „nem lévén most teljes 
szükségem reá.“, testvéreinek Palásthy Máriának 200. 
írtért, zálogba adja; malmot is engedett épittetni, 
mely a kiváltáskor meg fog „becsiiltetni. Datum Csa
tár. die 10. A. 1720. Palásthy Juliana.

222.

Kellio Miklós, benedeki kormányzó kanonok, 
panaszt tett Dvornikovics Miklós, honti alispán előtt, 
hogy Palásthy Miklós emberei, a szent István pap
nevelde jobágyát Drenón erőszakosan elfogták, „salva 
venia, duos boves arestare et violenter ultra triduum 
detinere, neque ad iteratas requisitiones, sed neque 
ad admonitionem meam extradare veriti non fuissent.“ 
Kártérítést és az erőszakoskodásért 1613. oct. 23. 
értelmében büntetést kér. Az alispány vizsgálatot 
rendel. Datum Lontlió, die 16. ápr. A. 1721. N i
colaus Dvornikovics, cottus. Hont. ord. vicecomes.

223.

Palásthy Pereucz tiltakozik lnkey János és neje 
Szegedy Máriának bevezettetése ellen a Hagymássy- 
család birtokaiba Zalamegyében. — Édes anyja Hagy- 
mássy Margit volt.

1720.

10. ? (kifelej - 
tették.) P—y 
K  lt.

1721.

16. apr. P—y 
N. lt.

1721.

Eger. AL. nr. 
786. p. 282.

224.

Bogády Magdolna és Ilona, P — y  
procuratornak vallja be a convent előtt.

1721.

Ferenczet Ben. 6. jnn.— 
Ben. f. 152. 

n. 8.

10
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1721. 225.
f. 4. pr. infra 
octav. Natív, 
dn. J.Xti.Ben. 
Pr.Z.)p.23.

1722.

31. nov. P—y 
N. lt.

1723.

6. nov. P—y 
N. lt.

1724.

7. jan. P—y 
N. lt.

Taller Mária, Csetneky József neje, ellenniond 
a Palástliy és Litassy-család közti Egyházasnénye 
és Dereskény, barsi birtokokra kötött egyességnek, 
melyet ő nem ismer, de a nevezett birtokra örökö
södési joga van, netaláni kártalanittatása ellen tilta
kozik és férjét ugyanazon a napon a convent előtt 
teljhatalmú biztossá nevezi.

226.

Palástliy Ferenci, az atyja által Bálint Deáknak 
1698-ban zálogba adott félházhelyet Keszihóczon, 
miután Bálintnak örökösei az osztálynál nem tudtak 
fölötte megegyezni, még egy részt kiváltott, az örö
kösöknek zálogban engedett. Actum Keszihócz die 
31. mart. 1722. Palástliy Ferencz.

227.

Pongrácz László táblabiró, Laszkáry János szol- 
gabiró, Palástliy Máriának Ipolykeszin a sedriai lia- 
táro at értelmében, másfél jobágytelket, mely Balla 
Lászlónál volt, hivatalosan átadtak, az épületeket 
megbecsülték. Datum in Ipolykeszi 6. nov. 1723. 
— Az ítélet s kiküldés 1723. jun. 2-án történt.

228.

Szentiványi Menyhért, megkapván Palástliy Fe- 
rencztöl az 500. frtot. a drenói jobágyokat „vala- 
chonibus, sic nuncupatis^, az okmányokkal együtt, 
melyek erre vonatkoztak, Palástliy Ferencz kezeihez: 
átbocsátotta. Datum in Palást, die 7. jan. 1724. 
Szentiványi Menyhért. Coram me Stephano Palástliy, 
cottus. Hont. jurassore.
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Palásthy Mária, öcscsével Istvánnal, Gytirky 
Borbálától, Batta Pál özvegyétől kölcsönt vesznek. 
Actum in Kálno. die 15. jan. 1724. Pnlásthv István, 
L’alásthy Mária kezevonása. Coram me Micliaele 
Ambrózy. Ladislao Etthre, nograd, jurass. Joanne. 
Andreadae pro nunc parocho (prédikátor volt.) Cal- 
nov. Mathia Clemen, pro tunc r(ectore) Ecclesiae 
Kalno.

230.

l ’alásthy István, Máriának testvére, csizmadia 
lévén, a Szeleczky János özvegyétől engedett, F.- 
Palojtán levő részt, nem akarván még letelepedni, 
„hanem elkezdett mesterségemet nagyobb perfectiora 
vinni, ahoz jó értő csizmadia emberséges embereknél, 
mint afféle mesterlegénynek vándorlaui igyekezem“, 
palojtai részét Ambrosiades Mihálynak és neje, P —y 
Mária „néném asszonynak“ nyolcz évre engedte át, 
„felvevőn ő kegyelmektől mostan 8. rénes frtot.“ A 
birtok 76. írtban, volt elzálogosítva; tehát István 
hálából, neveltetése alatt, nénjének ily olcsón adja. 
Datum Kiskürtös die 26. febr. A. 1724. Palásthy 
István. Coram me Andrea Yisnyai, cottus. Neograd. 
jurassore.

Palásthy István. (Mihályok vonala.)
1

István. Mária.

231.
Palásthy Ferenci, referendarius, Pozsonyból Írja 

a keszihóczi Palásthy Ferencmek, hogy Bartakovics 
Péter és Emődy Mátyástól anyja részét magához 
vette Paláston, „hogy a földesurak száma ne szapo-

15. jan. P—y 
N. It.

1724.

2ö. febr. P—y 
N. lt.

1724.

5. aug. P—y 
N. lt.

10*
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14. nov. 1' 
N. It.

1724.

1725.

21. febr. P- 
N. lt.

rodgyon“, biztosítja, hogy ö is úgy átengedi Ferenci
nek e birtokrészt, mint akiktől átvette; s kéri, ne 
ellenkezzék ebben. Posony, 6. aug. 1724. Palástliy 
Ferencz.

232.

y Palástliy Ferencs, de K. a honti gyűlés előtt 
Szentkereszti István által tiltakozást adott be a pa
lásti Palástliy Ferencz, „excelsi consilii regii Ln- 
cumtenetialis consiliarius“ ellen, aki Pongrácz Évától, 
az öreg Palástliy Ferencz özvegyétől, az ez által birt 
palásti és rakonczai birtokot átvenni akarta. A con
siliarius, ügyvéde Kovács György, e tiltakozás má
solatát kérte kiadatni; kiadatott de sede judria 14. in 
poss. Börzsöny celebrata. Lecta, extradata per E me
licum Foglár, jur. sedis notar.

Keszihóczi Palástliy Ferencz.
.1) Ujfalussi Juli. 2) Pongrácz Eva.

Ferencz. (Mária. , (Juli.
j \1) Kudnay Ádám. 2) Zelinka Samu. (Darvas Mihály.

fBorcsa. [ |
INedeczky Kr. (Mária. (Juli.

(Szinnay Fér. 1 Dacsó László.

233.

y Palástliy Ferencz, a consiliarius, Pongrácz Éva, 
öreg Palástliy Ferencz özvegyének örököseivel, már 
1724-ik évben, Nyitrán előleges kötvényt csinált, az 
általa birt palásti és f.-rakonczai birtokok megvásár
lására, mely ellen keszihóczi Palástliy Ferencz, az 
öregnek fia, tiltakozott, azon a czimen, mert Pongrácz 
Éva a karponai házat jó rendben föntartani elhanya
golta, s 800, frtuyi tatarozási kártérítést követelt. 
B. Majthényi György, b. Picsán Ferencz. Pongrácz
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Krisztina férje, Bartakovics Péter, Szirmay Mátyás 
és Mérey Zsigmond, kik részint feleségeik, részint 
Pongrácz Éva testvéreinek gyermekei voltak, Pozsony
ban összegyűltek, hogy a Nyitrán kötött adásvevési 
ügyet 2600. írtban, véglegesen befejezzék. A meg
hívottak mind meg nem jelentek; azért a. megneve
zettek mégis az üzlet megkötését teljesítették, évi
edét vállalván, hogy a meg nem jelent érdektársaik 
előtt megállanak, a pénzt annak rendje szerint fel
osztják', sőt Palásthy Ferencz irányában is, aki 800. 
írt. követeléssel volt, „obligamus nos ad invicem 
omnes infraseripti, quod eumdem dnurn. consiliarium 
haeredesque et successores, vel ejusdem posteros 
toties quoties necessum fuerit, propriis nostris curis, 
fatigiis et expensis quoad depositam nobis summam 
2600. H. legaliter evincere.“ — E birtok 2800. 
írtban, volt Pongrácz Évának adva; ők 2600. írtért, 
eladták, hogy ha valami uton-módon még fizetendő 
volna, 300. írtig. Palásthy Ferencz helytartói tanács
nok fogja fedezni. Datum Posonii die 21. febr. A. 
1725. Petrus Bartakovics, Mathias Emődy, Mathias 
Szyrmiensis, Franciscus Senkwiczy. Coram me prae
sens contractus per partes initus, illis praesentibus 
rati habitus, subscriptus, praementionata summa pecu
niaria de pleno hodie deposita et numerata est ; 
Joannes Adelffy ad exc. consilium r. locumt se- 
cretarius.
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1723.

18. mart. P—y 
N. It.

1725.

jan. 3. P- -y 
N. It.

1725.

22. dec. P—y 
N. It.

234. .

„Minthogy a 2500. frtot. ifjabb Palástliy Fe- 
rencz öcséin plenarie kezemhez letette, a jus armo- 
rumot is 29.60., nemkülönben a rétnek árát 3 frtot. 
effective leolvasta, arra való nézve minden jussomat, 
valami reárn és maradékaimra condescendált volna, 
emlitett ifjabb Palástliy Ferencz öcséin urra és mara
dékaira transferáltam és in instanti a jószágot is 
manumittáltam. Actum in F.-Palást die 18. mart. 
A. 1733. Palástliy Mária. (Darvas Mihály özvegye.) 
Coram me Francisco Palástliy, cottus. Hont. jurass.

235.

Palástliy Ferencz, a Nyéken tartott houti gyű
lésen, meghatalmazottjaivá Grassalkovieh Antalt, cau
sarum regalium directort, Prileszky Pált, Brogyányi 
Jánost, Bartakovics Mártont, Bohus Samut, Feren- 
czet, Podmaniczky Jánost, Gyürky Istvánt, Bene 
Jánost nevezte.

236.

Palásthy András, Pap Jánostól 3. tallért köl
csönzött; e három tallérban kapott egy sertést és egy 
gelyeta túrót. Corponae A. 1725. die 22. dec. Pa
lásthy András. Coram me Michaele Bagony.

JPalásth István.
IDubraviczky Zsuzsi.

1
jJános (hatvani.)
(Gácsy Anna.

András.
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237.

Nos capitulum catliedralis ecclesiae Wesprimien- 
sis. memoriae commendamus, tenore praesentium, 
significantes, quibus expedit, universis, quod egr. 
Balthasarus Palásthy, tam suo, quam vero fratris 
sui carnalis, et uterini Bauli quidem Palásthy nomi
nibus, et in personis, coram nobis personaliter con
stitutus ; per modum et formam solemnis revocationis, 
reclamationis, retractationis, cassatiouis, annihilationis, 
nobis significari, detegi curavit eo modo: qualiter 
tam et si revocans idem, una cum permentionato 
fratre suo hiscemet non ita pridem evolutis tempori
bus, et annis idemque in anno 1717. vero mensis 
inaji introductioni, et statutioni nobilium dominarum 
Juditkáé et Susannae Palásthy, egr. quondam Fran- 
cisci Dániel, et Georgii Lancsics, relictarum viduarum 
in certas portiones possessionarias in possessione 
Szent-György, nec non praediis Papvásárja et Liter, 
inclito cottui. Veszprimiensis adjacent., habitisque 
alias Nicolai, quondam Palásthy, fratris sui carnalis, 
et uterini, medio Georgii Csordás, contradictionis, 
velamine obviassent, consequenterque ob ejusmodi con
tradictionem idem Paulus, et Balthasarus Palásthy, 
medio dicti Georgii Csordás in curiam regiam ad red
dendam sufficientem eorumdem contradictionis rationem,
(onsveta modalitate vocati extitissent. Quia vero idem 
protestáns, revocans, una cum praementionato fratre 
suo Paulo Palásthy, eamdem contradictionem inter
positam in manifestum damnum et detrimentum suum, 
palam publice vergere subanimadverteret. Ob hoc 
eamdem contradictionem, in omnihus suis punctis, 
clausulis, et articulis atque in omni sui parte peni
tus, et in toto tam suo, quam vero praedicti fratris

1725.

Veszprém, nr. 
952.
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1726.

. 9. jul. P—y 
N. lt.

sui nominibus, et in personis revocavit, retractavit, 
cassavit, annihilavit, mortificavit, viribusque, ac omni 
firmitate (vacuam) et destitutam effecit, et pronun- 
ciavit; omni meliori modo et forma, palam, publice 
et manifeste. Harum nostr. vigore et testimonio lite
ral1. mediante. Datum ipso sabbatho proximo ante 
dominicam 4-tam sacri adventus domini, in anno ejus
dem 1725. Praesentibus reverendissimo Michaele Zadep, 
praeposito majori, lectoris, cantoris et castodis officio 
vacante. Joanne Szacsvady, archidiacono cathedrali 
et Michaele Fabsics, decano, divisore. Fratribus ca
nonicis in hac ecclesia jure Deo jugiter et devote 
psallentibus, atque orantibus.

Pál, Boltizsár, Miklós, (ludit. (Zsuzsi.—tustvúrck.
(Dániel Fiwucz. \LancsicL György.

238.

Palásthy Ferencz, helytartói tanácsnok, keszilióczi 
Palásthy Ferencznek Írja, hogy Budáról Egerbe kei
lend mennie, „Tolmács impetratióját már hallottam, 
(Pyber István és Aadányi Sófi impetrálta), nem sokat 
kerülök, ha Váczra is divertálok, azért én peragam 
contradictionem nomine sexus masculini és az auten- 
tica testimonialis iránta kiveszem. Az armalisok szer
zése soha nehezebb nem volt, mint ma, azért Babu- 
likok dolga is nehezen foly; mlgs. Palatinus azt fe
lelvén, hogy midőn palatínussá lett, meg kellett fo
gadni ő Felségének, hogy senkit armalis iránt nem 
recommendál. “ Palást, 9. jul. 1726. Palásthy Fér. 
A  borítékra írva van: ,/Transdanubiani Francisd 
Palásthy referendarii ÜtemeA
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Palásthy Ferencz (a helytartói tanácsnok), később 
egész Palásthy-család, harmadszor a Palásthy női-ág. 
a váczi káptalan előtt tiltakozott Pyber István, Jó 
zsef, Magda, Klára és Nadányi Sófi és Borcsa be- 
vezettetése ellen Tolmácsra, Nógrádinegyében.

240.

Palásthy Juli, Darvas Mihály özvegye, tiltakozik 
Palásthi/ Mária, Rudnay Ádám özvegye, újabban 
pedig Zelinka Sámuel ismét özvegyének, saját test
vérének egyessége ellen Litassy Györgygyel Deres
lény, Nagy-Endréd, Kis-Sarló, Fakóvezekény, Nem- 
csénv és And pusztára vonatkozva, mert ez testvé
rére és magára nézve is fölötte káros.

|K. l ’alásthy Ferencz. 
lUjí'alussy Juli.

!
/Mária. /Juli.
1 Rudnay Adárn. (Darvas Mihály.

241. h

Kapy Ferencz, Kálmánczay Erzse nejétől, Va- 
rady Erzsébet leányától erőszakosan felhatalmazási 
csikart ki, a végre, hogy Palásthy Ferencz ellen peri 
kezdhessen.

242.

Palásthy Judit, Dániel Ferencznek, és Palásthy 
Zsuzsi Lancsics Györgynek özvegyei, a Rákóczy tá
borában szolgált, s minden kir. kegyelmet megvető 
Palásthy Miklós testvérüknek elkobzott birtokaira, 
még 1715-ik évben Károly királytól adománylevelet 
és bevezetési parancsot nyertek, melynek végrehaj-

( Váczi kápt. It. 

'

1726.

■ 19. sept. seu 
’ in f. s. Franc, 
i Borgiae Prot. 
Ben. Z.) p.251.

1726.

Eger. AL. nr. 
'869. p. 308.

1726.

Veszpr. káp
talan, nr.1032.

1
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tására Ozibák József, a pesti m. k. tábla ülnöke, és 
a veszprémi káptalan által kiküldendő tanú voltak 
kiküldve. Palásthy Boldizsár és Pál, testvérek, az 
adományozott özvegyeknek szinte testvérei, tiltakoztak 
a bevezetés ellen ; de tiltakozásukat csakhamar, vissza
vonván, az özvegyek bevezettetése ellen nem állott 
útjában semmi.

A kir. férfiú és a káptalani tanú, jun. 5-én Sz. 
György faluba, Litér és Papvására pusztára kimentek 
s a szomszédokat és ottani lakosokat összeliiván, a 
második bevezetési munkát megkezdték, és „nullo 
pro eis, ibidem, in facie loci contradictore apparente, 
aut existente. Attamen modico post extradationem 
praesentium tempore. . . .  in capitulo nostro perso
naliter constitutus per ill. et geur. d. Stephanus 
Trsztrans, videlicet ili. ac rdiss. d. Adami Acsády 
de eadem eppi. Veszprim. . . .  in forma solemnis 
protestationis et contradictionis detexit . . . siquidem 
praemem. praedium Papvására ad eppatum. Veszpr. 
spactare, consequenter eppum. Veszpr. concernere 
dignosceretur: —  — juribus ejusdem et successorum 
laesioni praevenire cupiens, — — — si et in quan
tum — — sub colore et praetextu per modernos et 
alios compossessores, nunc et in futurum nefors per 
alios attentatae aut attentandae injuriae protestatus 
est, contradicendo et contradixit protestando, reser 
vando omne jus pro se et successoribus suis, suo 
modo et tempore debito prospiciendo.

Datum 16. die jan. reintroductionis et restatu- 
tionis, A. D. 1726. praeinserto.“

Palásthy Boldizsár és (Pál.
iKönezöl Anna.
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Erdödi gr. Pálflfy Miklós nádor stb. 1717. máj. 
20-án kelt levelében utasítja a vasvári káptalant, hogy 
Dániel Ferenczet és nejét, Palásthy Juditot, Lancsics 
Györgyöt és nejét, Palástiul Zsuzsánnát igtassa be 
mindazon vasvár-veszprémi és Hont megyei birtok- 
részekbe, „quae nimirum 32. sessionum colonicalium 
numerum non excederent, et alias egregii Nicolai 
Palásthy, dictarum Judithae et Susannae Palásthy, 
carnalis et uterini fratris praefuissent, sed ex eo : 
quoil idem nescitur quo ausu temerario ductus Dei 
et hominum timore postposito patriae legibus spretis 
et non curatis fidelitateque ac devotione altememo- 
ratae sacrae caesareae et regiae majestati ac praefati 
regni Hungáriáé coronae debita posthabita, nefariae 
factioni llakoczyanae adhaesisse, nec tamen ad ter
minum occasione compositionis Szatmáriensis ample
ctendam amnistiam et gratiam redime, irnmo in ne
fando atrocis perduellionis crimine etiam pertinaciter 
perseverare et persistere et per liocque juxta leges 
et decreta regni notam perpetuae infidelitatis, ac 
amissionem universorum honoram suorum de facto 
incurrisse dignosceretur . . Ezen birtokrészek pedig 
vannak: Torony és Dormáth (utóbbi helységben sző
lőshegy is) vasvármegyei, Szent-Győrgy, Papvásár, 
Littér veszprémmegyei, Felső-, Alsó , Középső-Palást 
hontmegyei helységekben.

A következő 1718. évben jelenti a káptalan, 
hogy Svastics János, Kovács János kir. emberek, a 
káptalan részéről pedig Nagy Kántor Ferencz máj. 
24-én megkezdték a beigtatást, de midőn Papvásár 
és Sz.-Györgyre került a sor, Palásthy Pál és Bal
tazár ellentmondottak a beigtatásnak.

243.

Budapest. Di
plomatikai lt. 
4. 3288.

1726.
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Azon datum nélküli folyamodványon, melyet 
Palásthy Judit és Zsuzsánna intéztek a táblához, az 
ellentmondó Palásthy Pál és Baltazár megidéztetése 
végett, folyamodók már mint özvegyek szerepelnek.

A percsomag egyik mellékletéből megtudjuk, 
hogy Palásthy Baltazár és Pál Mező-Szt.-Eyörgyön 
laktak s hogy utóbbinak neje Könczöl Anna volt.

A peres ügy 1726. jan. 24-én tárgyaltatott a 
táblán, és „deliberatum est: Partibus (incattorum.) 
J. J . legitime licet uti ex relatione judlium. et ju- 
rassoris patenter certificatis ac evocatis seque defendere 
intermittentibus petitum partium A. A. (actorum) ex 
toto et de integro admitti, adeoque contradictiones 
eorumdem cassari et annullari juraque donatariorum 
actorum purisari ac in super eosdem incattos. in 
omnibus quoque birsagialibus convinci et aggravari 
restatutoriasque pro parte actorum decerni, nisi intra 
solitum tempus comparuerint, sufticientemque absentiae 
rationem reddiderint. “

1726.

Jászó. Prot. 3. 
föl. 209. 210.

6 - i X .

jS'os conventus ecclesiae s. Joan. bapt. de Já- 
szow. Memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes, quibus expedit, universis: quod cum 
nos ad instantiam et legitimam requisitionem specta
bilis ac perillustris duae. Eiisabet ae Vcirady, aeque 
spectab. ac perillustris dni. Franciad Palástliy de 
Felső-Palást, sacrae caes. reg. rnjstis. consiliarii et 
excelsi cons■ regii locumtentialis (olvasbatlan) dilectis
simae conthoralis, duos ex nobis, videlicet adm. 
rds. dnos. et religiosos PP. Cornelium Rosa, et 
Paulum Csorba, sacri candidiss. atque exempti ord.
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praeiiionstr. canonicos regül., alias illum quidem su
perioris Metz en st'f, hunc vero Debrikl sic vocitatorum 
oppidi et possionis. nostrorum plébános, fratres ut pote 
et socios nostros conventuales, ad infrascriptas admo
nitionem atque inquisitionem rite et legitime, debi
toque modo ac fideliter peragendas et exsequendas, 
nostro testimonio fidedignos duximus exmittendos. ac 
tamdem exinde ad nos una reversi, sub debito jura
menti ipsor. sacramento in art. 31). novissimae diaetae 
Posoniensis anni 1 723. superinde contento, nobis con
corditer retulerint eo modo : qualiter ipsi feria quarta 
proxima ante dnicam. secundam post Epiphaniam dni. 
quae fuit 10. dies recenter effluxi mensis januarii, 
anni nunc labentis infrascripti, in et ad lib. reg. ci
vitatem Epperiesiensem in cottu. de Sáros existentem, 
consequenterque domum habitationis, (olvasliatlan) 
solitae residentiae perillustr. ac generosi domini Fran- 
cisci Kapy de eadem, in praedicta civitate Epperie- 
siensi habitam, accessissent, ipsum praefatum Fran- 
ciscum Kapy et ejus consortem aeipie perillustrem 
dnarn. Elisabettam Kalmánczay, titulata dna. Elisa
bethen Várady, a perillustri condam ac generoso 
Emerico Kalmánczay, priori dno. et marito suo sus
ceptam, et progenitam filiam, ibid, simul personaliter 
reperto, diligenter admonuissent de et super eo: Fris 
emlékezetiben lehet eö kgylmeteknek., micsoda con- 
tractust ineáltanak nevezett Kapy Ferencz ur és Házas 
Társa Kalmánczay Erzsébet Asszony ez elmúlt 1725. 
esztendőbéli 9-ber havának 28-ik napján, mellyet hogy 
tam in toto quam in quavis parte effectuallyanak. s 
azon conti actusoknak eleget tegyenek, tönvényessen 
admoneáltatnak, in specie vero. Primo. Föllyeb irt 
Kapy Ferencz ur sub vinculo florenor mille obligálván
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arra magát, hogy az praeattingált 28. 9-bris anno 
1725. ineált contractust nevezett Kalmánczay Erzsé
bet Asszonyai (házasodása után) egy hét alatt confir- 
máltatja, már nem egy ha nem alkalmas hetek elfolyván, 
azonnal confirmaltassa azon contractust. 2-do. Ugyan
azon contractus szerént magára vett adóságoknak 
contractusát, kik tudniillik ad calcem primi puncti 
contractus ejusdem specificáltatnak, válya (vállalja?) 
föl, akár nevezett Kalmánczay Erzsébet Asszony, akár 
vi cautionis Kapy Ferencz uram. 3-io. Az ingatlan 
Jószágot, a kit nevezett Várady Erzsébet Asszony, 
juxta punctum cautionis secundum, tartozik remittálni 
s mind azelőtt, mind penig most is arra késségét 
declarállya, Kalmánczay Erzsébet Asszony és Kapy 
Ferencz vegyék kezekhez. Másként praeattingált Yá- 
rady Erzsébet Asszony tam in genere, quam in par
ticulari az contractualis poenának desumptiójára facul- 
tást reservál. Sőt mivel az Jószágot most virtute 
admonitionis pro resignatis tartya, s tovább kezét 
hozzá nem tartya, sőt kezét tőle ki veszi, contractus 
szerént: ha az Jószág úgy marad, s benne valamely 
kár történik, magoknak tulajdonítsák. Nemkülönben 
minthogy az resignálandó Levelek Pozsonyban vannak, 
azoknak kézhez való vételre vagy expressussát höl
gyének, vagy más alkalmatosságot rendelyenek, hogy 
az contractus megtartására nevezett Várady Erzsébet 
Asszony részéről semmi fogyatkozás ne observáltat- 
hassék. In quorum sive in toto sive in parte subse
quenda ulteriori morositate, contraventione, ac hac
tenus intervento cum neglectu, dna. praeattacta Eli- 
sabetha Várady, admonitione Ium mediante, simul et 
se judicialiter declarat, et in contrarium protestatur, 
ac universa reservanda reservat, palam, publice et
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manifeste, petendo sufficientes super bis, et admoni
toriis futura pro cautela testimoniales. Erga quae 
quidem praemissa puncta admonitoria idem Franciscus 
Kapy, nomine etiam praelibatae consortis suae, Eli- 
sabetbae Kalmánczay scriptotenus replicuisset sequen
tibus. Ad 1-mum. Kalmánczay Erzsébet Asszony, 
valamint levele által declarálta magát, most is in- 
baereálván azon resolutiójának, bogy tudnia illik az 
Jószágnak státussá eő kegyelme előtt nem constálván, 
ha kárára vagyon-e vagy sem azon contractus, nem 
tugya, ba nem egy esztendő forgása alatt, meg tud
ván az Jószágnak statussát, felel az után, a mi illetni 
fogja, Kapy Ferencz ur jól lebet azon volt, bogy 
Felességét azon contractusnak confirmatiójára és rati- 
babitiójára vitte volna (kire is bizonysága vagyon) 
de minthogy nem akart, fü'yén fogva nem vihette. 
Ad 2-dum. Kalmánczay Erzsébet Asszony az első 
punctumban denotált okra való nézve, azon contra- 
ctusoknak valóságát magára nem vállalhattya, Kapy 
Ferencz ur penig, mivel az cautiót egy bét múlva 
magárul letette (amint az Admonens Félnek is jól 
constál) annyival is inkább nem válalya magára. Ad 
3-ium. Mind Kalmánczay Erzsébet . Asszony, mind 
penig Kapy Ferencz ur, készek az Jószágot kezekhez 
venni, csak az egészen s egyszersmind resignáltassék, 
Levelekkel edgyiitt. lliogy penig abból valami kár 
következtetnék, nem láttyák, mivel az szarvas marba, 
az Admonens Fél által elhajtatott és az szemes élet 
elhordássa iránt rendelés tétetett. Az Leveleknek kéz
hez való vételét a mi illeti, azokért Pozsonyba kül
deni nem tartoznak, sem peniglen alkalmatosságot 
rendelni, hanem az Admonens Fél küldgye le és ren
delvén oly embert, a ki azokkal edgyütt a Jószágot
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resignállya; addig penig virtute etiam praesentis ad
monitionis, pro resignatis semmi képen nem agnoscál- 
ják. És ha azalatt valami kár történik a Jószágok
ban, pro illo casu, ita et in generali reservállyák 
magoknak mindennemű facultást és tellyes auctoritást. 
Ex post demum eadem die ibidem praenotata testi
monia nostra conventualia dictam dnam. Elisabetham 
Kalmánczay, absente antelata Francisco Kapj’, domino 
et marito suo, separatim solam inquisivissent, exami- 
nassentque et interrogassent, de et super sequentibus. 
Primo an literas primas statirn post consummationem 
matrimonii suae matri, dnae. Elisabeth Yárady scriptas, 
ex se scripserit, aut ex instinctu sui mariti, aut 
alterius alicujus? An sola scripserit, aut alter imi
tando scripturam, auc manum ducendo easdem literas 
perfecerit; si ita, quis ? an maritus, vel alter aliquis ? 
3-io. An ratificationem contractus Eperiessini initi, 
ex se intendat retractare vel vero ex instinctu sui 
mariti, aut alterius alicujus? 4-to. Fuit ne minis, 
pollicitationibus aut aliis insolitis mediis inducta, per 
aliquem, maritum? vel alium ad scribendas prae
scriptas literas, nec non ratificationem contractus; si fuit, 
nominet, per quem et quibus mediis fuit ad ea in
ducta? 5-to. Est ne ejus voluntas, ut dnus. Palásti 
vitricus ipsius et domina Elisabctha Yárady, mater 
sua rationes de gesto tutoratu et administratione bo
norum praestent, cum haec contractualiter relaxata 
haberentur. Ad quae ejusmodi puncta interrogatoria 
repetita dna. Elisabeth Kalmánczay ipsamet viva voce 
reposuisset, seria sub inserta. E t quidem ad primum. 
Se ex mandato mariti sui scripsisse transmissas lite
ras. Ad 2-dum. Quod suis manibus easdem exaraverit, 
aliquot tamen voculas et verba maritus ipsius, manu
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propria, i in miscuerit. Ad 3-um. Lubenter ratificare 
velle contractum Kpperiessini initum, quantum ex se, 
sed hic etiam pro moderno statu se conformare debere 
voluntati sui mariti. Ad 4-tum. Quod ex mandato 
sui mariti id fecerit. Ad 5-um. Modem modo debere 
se voluntati sui mariti conformatam babere. Harum 
nostrarum ad fidelem, et sacramentalem antelatorum 
testimoniorum nostrorum, coram nobis factam rela
tionem, sub autentico conventus ipsius sigillo emana
torum, vigore et testimonio literarum mediante. Prae
sentibus lidissimo. dno. Joanne Carolo Tesch? plibati. 
s. cand. atque exemp. ord. can. reg. praemonst. 
Praelato infulatoque praefatae almae eccles. istius 
nostrae praeposito, proton, aplico. et (olvashatlan) 
suae mattis, serae, consiliario, nec non adm. rdis. 
dns. Joanne Baltliy. Frider de Grosse (?) oppidi 
nostri infer. Mcczenzef plebauo, repetiti item s. ord. 
Pranem. can. reg. Vito Kuttler (?) et Flor. Szmrczek, 
atque Adaucto Hangli Mindszent et Rudnok sic voci
tatorum posscrium. nostr. identidem plebauo zelan- 
tissimo juratis omno. patribus conventus in praerepetita 
istbac nra. et respective antelator locor nrunx. Eccle
siis jugit. Deo famulant. Datum per manus egr. 
Adami Jábróczky de Jabród conv. ist. uri. ord. 
jurati notarii. Sabatho pximo. ante dnicam. septuages. 
in nonum diem mensis Februarii incidente. Anno a 
gaudiossimo partu Virginis siue labe conceptae. 1726.

Csábráglii és szituyai Koliáry István gróf, or
szágbíró, a sok perlekedésnek véget vetni akarván, 
Belosovics Baltazár, Szentiványi Menyus és Skultéty

Pest. 25. jan 
Ben. f. 75. n 
25.

11
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1727.

6. febr. in Kar- 
pona. Ben. f. 
136. n. 5.

György kérelmére rendeli, liogy a megnevezendőket 
a kir. táblára márt. 3-ára megidézze. (J). u. s.)

A convent a parancsot jan. 31-én kapta, és 
Gálik Mihály papot bízta meg a végrehajtással. Visz- 
szatérve referált: febr. 6-án Karponán (Zólyom) 
Chery Ferenczet, Pécsy Máriát (Petróczy Imre nejét) 
Dúló Mária-Zsuzsit (Dnló Gergely volt nagyatyja; 
P—y István pedig férje). Dúló Magdolnát (Dúló 
Gergely leányát, Gécsy Yolfgang özvegyét) — febr. 
7-én Sirákra ment, ott Buday Évát (Siráky Juditnak; 
leányát; — febr. 8-án Kőkeszin Gyiirky Györgyöt 
(Gergelynek fiát), Labody Pált, Istvánt, Mátyást 
(Siráky Judit volt ezek nagyanyja), Siráky Ferenczet, 
Györgyöt, Pált, Antalt — azon a napon, febr. 8-án 
Sirákon Siráky Erzsit (Subics György özvegyét), 
Katát (Laczkó Pál nejét) és Szuchodotszky Rozinát, 
Apollóniát, Máriát (Tihanyi Erzse leányai) — febr. 
9-én Felső-Semberer, Virágh Zsuzsit, Sembcrv (de 
Dersenye) Gábor Özvegyét, mint curatorát József és 
Antal fiainak és Mária leányának megidézte, — a 
jelentést a conventben fér. 4. pr. p. post, dominie. 
„Septuagesimae“ megtette.

Palásthy István nejével Dúló Máriával Karponán 
lakott 1727-ben.

246.

Dúló Mária-Susanna, Gergely leánya, Palásthy 
István neje, az országbírói ítéletre idéztetett meg 
karponai lakásán, „cum assignatione genuinarum con- 
tractualium Gregorii cond. Dúló, avi nimirum n. 
dnae. Mariae, consortis dili. Stephani Palásthy, in 
quam onus evictionale devolutum est, et per succes
sionem condescendit pro parte egr. Georgii Skultéty 
evincendi.“



Csery Ferencz, Gyürky Miklós, Buday Éva, 
Buday Mária, Labody Mátyás, Siráky Ferencz, Pet- 
róczy Imre neje Pécsy Mária, Dúló Magdolna, Gréczy 
Volfgang özvegye. Ezek is meghivattak, Bellosovics 
ellen.

247.

Palásthy Peren ez, a tanácsnok, írja keszihóczi 
Palásthy Fereneznek, hogy Mcskóék statutiója ellen 
a Palásthy férfi-ág nevében tiltakozott sz. Benedeken; 
a napokban fogja kapni a testimonialist; nem tudja, 
valljon a dunántúli Palásthyak cvocáltattak-e. Pozsony. 
25. aug. 1727.

248.

Palásthy Ferencz, helytartó tanácsos, ir Palásthy2?- 
Ferencznek de K., hogy a dunántúli Palásthyak, 
amint Palásthy Mihály onnan írja, nincsenek evocalva; 
Pozsony, 27. sept. 1727. Palásthy Ferencz.

249.

1677. Sembery István, Madács Pál rokonát, a | 2- 
lionti sedrián „in termino et loco certorum judiciorum, 
coram v. comite cottus. Hontensis, et eidem adjun
ctis judicibus diris verberibus, usque ad sangvinis 
effusionem afficiente, perque hoc notam perpetuae in
fidelitatis, amissionemque omnium suorum bonorum, 
de facto incurrente“ birtokai mind, akárhol az or
szágban, a fiscusra estek. Ez ellen, többek közt a 
Palásthyak tiltakoztak, ami miatt keszihóczi Palásthy 
Ferencz és András 1728. jan. 18-ra a pesti kir. 
táblához idéztettek, Lipót király leirata következtében,
22. dec. 1727. Lecta et extradata per me G-eorgium 
Sziraz, praes, regiae in judiciis locumtenentem.

aug. P—y 
It.

1727.

1727.

sept. P—y 
It.

1727.

dec. P—y 
It.
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30. jan. P- 
N. lt.

1728.

1728.

23. febr. P- 
N. lt.

■y Falásthy Ferencz de K. a palásti plébánosnál, 
a megholt Palásthy Ferencz kegyelméből, egy föld 
zálogban leven 110. írtban. Kolocsányi Györgytől; e 
földet megengedi kiváltani a rakonczai jobágyok által, 
dézsma kötelezettséggel. Palást, 30. jan. 1728. Pa
lásthy Ferencz. Coram me Fmerico Foglár jur. not. 
Joanne Bene, jurass.

2 5 0 .

251.

y Meskó Judit, Falásthy László özvegye, minden 
követeléséről, bár mi czimen tette, vagy tehetné, 
Falásthy András által űzetett 385. írtért, lemondott, 
evvel magát kielégittetve vallván. Actum in Felső- 
Pribely die 22. febr. A. 1728. Árva Meskó Judit. 
Coram me Joanne Meskó cottus. Neo gr. jurass. Fran
cisco Palásthy cottus. Hont. jur. Joanne Pongrácz 
Hont. jurass. Joanne Laszkáry cottus. Hont. su
premo commissario.

(Palásthy Tamás.
(Bakó Soil.

I
(László.
iKovács Judit.

(László. (András.
[Meskó Judit. \Sembery Mária.
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252.

Palásthy András, Fűzik András, kir. táblai jegyző 
előtt, a kir. táblán tárgyalandó ügyeiben, Bartakovics 
Mártont, Bolius Samut és Jánost, Zitkovszky Istvánt, 
Jeszenák Jánost, Prónay Gábort, Sketlecz Sándort 
teljhatalmú megbizottakjainak vallotta. Datum in 
Csábrág die 27. febr. A. D. 1728. Comes Stephanus 
Koliáry. (vastag tollú irás.)

Ugyanazokat vallja Palásthy Mária, Rudnay Ádám 
özvegye 25. febr. 1728.

253.
Palásthy András d. K. végrendelete. Beteg lé

vén, többeket hivott tanúnak, s előttük magyar nyel
ven mondta végső rendeletét. 1. Temetése tisztességes 
legyen. Feleségének Drenón egy, Itakonczán három 
jobágyot. hagyott; ez Sembery Magdolna volt; Korpo- 
nán Briecz hegyen szőlőt, s a háznak harmadrészét. 
2. Idősb leányának Drenón és Rakonczán, több job- 
ágvot. Judit, Vajda ur neje volt. 3. Ilonának, Plachy 
Mihály nejének szinte Drenón és Rakonczán jobágyokát, 
Korponán szőlőt. 4. A többivel a két leány osztozik 
az alispán jelenlétében, Bánion és Sázdon. 5. Meskó 
Judit, Palásthy László özvegye, készpénzzel eléghessék 
ki, a contractus szerint 385. írttal. 6. Az ingó va
gyona menjen a költségre.

Palásthy íjászló.

j Palásthy Endre. /László. 171tí. f  
1 Sembery Magda. (Meskó Judit.

1728.

27. febr. P—y 
N. lt.

1728.
20. máj. P—y 
N. lt.

/Judit. /Ilon.
(Vajda György. (Plachy Mihály.

László. (János.
(Veres Zsuzsi.
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1728.

IK jan. P—v 
N. It. y

1728.

1. maj. P—y 
N. It.

254.

Palásthy Perencz de K. Palásthy Judit és Ilon
nal egyességet kötött, hogy ügyeiket bizalmi férfiak 
által fogják elintézni, ..salvo jure quoad materno 
avitica hona Palástliyana, revindicauda.“ Actum Car- 
ponae die 15. jun. 1738. Palástliy Ferencz. Palástliy 
Judit és Ilon kezevonása. Coram me Mieliaele Placliy, 
Georgio Yajda. Stephano Pejérváry cottus. Hont,, 
jurass.

255.

1728. máj. elején meghalt Karponán a katli. 
Palásthy András, özvegye a temetési költségeket, az 
atyafiak ellen, feljegyezte. 1. Stola dni. plebani Car- 
ponae libera 11. fi. 2. Ludi-mainagistro et ecclesiae 
2. fi. 3. Tempore intunerationis nigrum pannum mu
tuatum ad mensam 50. den. 4. Georgio Babulik pro 
diversis rebus circa defunctum 5. fi. 5. Nicolao Hassa 
graeso (boltos) pro zaccharo 1. fi. den. 6 . Pro ex
sequiis cultus részkassa dictis 45. den. 7. Oleum 
olivarum medium pondo. 20. den. 8. Zaccharum me
dium pondo. 40. den. 9. Ab Andrea Mészáros ac
ceptum linteum 4. fi. 25. d. 10. Carnes e macello 
ad exsequias 3. fi. 11. Coquus in exsequiis laborans 
1. fi. 50. den. 12. Lanio agnellum et vitulum prae
parans 50. den. 13. Anna, quae circa aegrotum et 
exsequias operabatur. 2. fi. 14. Candelae cereae penes 
defunctum applicatae 2. fi. 15. Servilis, quae die 
nocteque penes aegrotum Andreáin quond. Palásthy 
fuerat 9. fi. 16. Subductura clamidis, quam d. 
Michael Plachy exsolvere tenebatur Neosolii 2. 
fior. 50. den. 17. Pelionis labor 1. flor. 18. 
Sartoris labor circa clamidem et tunicam 1. fi.
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4 2 ^  den. 19. Sartoris labor circa daruidéin Plachy- 
anae et Vajdaianae. 22. Crocarius 1. ft. 23. Imcti- 
sternia ob diuturnum morbum ad nihilum redacta 15. 
ti. 24. Vietoris exsolutio a multis annis 12. ti. — 
88. fl. 921|3 den.

256.

Keszihóczy Palásthy Perencz és Sembery Mag--p 
dolna (előbb Szombathely István neje) Palásthy András 
özvegye közt barátságos ügyesség-köttetett. 1. Palásthy 
Andrásnak minden birtokait Drenón, Rakonczán, I)a- 
csólam, és dacsófalvi pusztán halála, vagy férjhez 
menetele napjáig bírja. 2. Meskó Juditnál levő, job- 
ágy helyett Palásthy Perencz ad más jobágyot. 3. 
Palásthy László részéből, csak egy évre fél ekés job
ágyot kap liakonczán. Halála, vagy újra férjhezme- 
netele esetén mindezen birtokrészek Palásthhy Pe- 
renczre szállnak. Actum in Hrenó, ut pote residen
tia Ladislai quondam Palásthy die 1. jun. A. L). 
1729. Pranciscus Palásthy. Stephanus Fejérváry, Sem
bery Magda megbízottja. Coram me Adamo Ruduay 
cottus. Hont. jurass.

r Palásthy Tamás.
(Bakó Sófi.

László.

jAndrás. Miklós.(László. Sóti. Zsuzsi. 
ISembery Magda. (Meskó Judit.

Judit. (Ilon.
:Varga Gy. \Plachy Mihály.

Fereucz.

(Ferencz. 
(Szentiványi Juli.

I
Borosa.

1729.

jun. P—y
lt.
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22. jun. P—' 
N. lt.

1729.

1730.

19. sept. P —' 
N. lt.

1730

29. apr. Strig 
L. 33. f. 481.

Sembery Magda, Palástliy András özvegye, egy
részről, Palástliy Judit, Vajda Györgynek és Palástliy 
Ilon Plachy Mihálynak neje, másik részről, egyessé- 
get kötnek. A karponai ház, a város fölött és Bré- 
czen levő szőlő, a földekkel együtt, a kertek három 
részre osztatnak, az özvegy első választ; ami az öz
vegynek speciflcálva van, azt a leányoknak engedi. 
Actum Corponae. A. D. 1729. die 22. jun. Sembery 
Magdolna manu aliena. Stephanus Fejérváry fatae 
Magdolnáé plenipot. Michael Plachy. Balogh Gáspár. 
Coram me Emerico Szmrecsány. Georgio Winkler 
jurassoribus.

2 5 7 .

258.

1730. 19. sept, occasione generalis J . cottus. 
Hont. in possessione Palást eelebratae congregationis 
porrecta fuit sequens protestatio. (Prot. S. p. 341,} 
,,]Nomine nob. dnae. Magdalenae Sembery, dni. Andreae 
Palástliy relictae viduae, Joannes Bezény per formam 
solemnis protestationis detegeret: qualiter Judita et 
Helena Palástliy, vineam, in liakoncza, dotis vidualis 
titulo assignatam, occupare; sed et semel ad alia 
ejusdem bona vidualia, legalia immittere, non refor
midarent.“

259.

Papp Ilion, Zemán Márton neje, nagyváthi fele 
jószágot, mely por alatt volt és elégett, porrá lett, 
gr. Pálffy Jánosnak 200. írtért, örökre eladta.
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260.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod Joannes P — y 
et alii coram nobis personaliter constituti in suum 
verum legitimum . . . plenipotentiarium egr. Josephum 
Zibak, tabulae regiae judiciariae juratum notarium, 
eo vero legitime impedito . . . egr. Valentinum 
Thuróczy, in omnibus causis suis... constituerunt etc.

261.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod excel, ac rsmus. 
d. dims. Ladislaus Adamus comes Erdődy, de Mo- 
nyorókerék, eppus. Nitr. s. c. r. M. actualis intimus 
consiliarius, ejus per regnum Hungáriáé aulae can
cellarius etc. . . . medio sui secretarii egr. quippe 
dni. Joannis Imriche, certas literas comitis condam 
Ladislai de Palócz judicis curiae, intuitu possessionum 
Tolmácz et Rethu-Ságb, in Neogradiensi ac medieta
tum similium possessionum Egyháza, Szemeréd et 
Kis-Köröskény, vocatorum in Honthensi cottibus. 
existentium habitarum sonantes . . . nobis praesen
tari et exhiberi curavit requirendo nos, quatenus prae
scitas literas, in quantum legibiles forent, jurium suae 
excellentiae eppalis. futuram ad cautelam, tuitionem
que . . .  de verbo ad verbum transcribi . . . face
remus. Quarum quidem literarum verbalis tenor esset 
sequens: Nos comes Ladislaus judex curiae regiae 
etc. . . .

A Palásthv-családot illető passus, egy 1409. ápr. 
7-ről Zsigmond király által kiadott okmányokban 
tartalma a következő:

Nobis demonstravit quod Petro, filio Joannis de 
Tereny ac Paulo et Stephano filiis Mathiae, filii 
Ladislai Páznán de Kővár, pro se personaliter, pro

1730.

18-a mensis 
augusti. Ntr. 
Prot. 97. fol. 
183.

4730.

dominica l.pr. 
p. fest. Epiph. 
dni. in diem 
octavam men. 
januarii inci
dente. Nyitra. 
Prot. 97.) fol. 
55.
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Kicolao vero fratre eorum idem cum procuratoriis 
literis regalibus ad infrascripta specialiter emanatis, 
ab una, —  parte vero ab alia Georgia, filio Is’icolai 
et Petro filio Joannis de Palást et nob. dominabus, 
filiabus nob. duae, filiae dicti Páznán progenitis, et 
Mathiae filio dicti Georgii pro sc similiter personaliter 
pro Gaspare vero filio ejusdem Petri et LadisJao 
filio memorati Georgii, idem sine literis procuratoriis, 
onera eorumdem et gravamina in facto subscripto 
super se recipientibus per omnia Benedicto filio Tho- 
mae filii Pauli, coram nobis constitutis confessum 
exstitisset per eosdem unanimiter et relatum . . . . 
in hunc modum: quod licet ipsi praemissa jura fir
miter sibi ipsis manutenere et annectere potuissent . . . 
tamen ut praemissa fraternitas inter ipsos augeatur, 
talem inter se . . . fecissent conventionem . . . ut 
ipsi . . . mutuatim et alternarim sibi ipsis in fratres 
cognationales et condivisionales recepissent et habuis
sent, iu filios filiorum et haeredum per haeredes jure 
perpetuali et irrevocabili nomiue, ut in casu quo 
unam partem ex ipsis ex hoc saeculo, volente Do
mino, eujus nutu omnia clauduntur, sine haerede 
decedere contingeret, tunc mox et ibidem universa 
jura possessionaria Hungáriáé partibus sine haerede 
decidentis ubilibet . . . .  quovis nominis vocabulo 
vocitata, tam scii, erga proprias, quam etiam erga 
manus alienas habita, et per partem superstitem aqui- 
renda in jus et proprietatem ipsius superstitis partis, 
cum omni plenitudine sui juris, tamquam iu filios 
proprios praescriptae partis decedentis, jure perpetuali 
devolvi debeant et redundare cum toto dominio ipso
rum etc.
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Datum Budae die octavarum festi Epiphaniarum 
dni. anno 1451.

Terjény János. Kováry László.

Péter. Mátyás.

Pál. István.

Palásthy Miklós. Palásthy János.

György.
I

Péter.
\

László. Gáspár.

Palásthy Eereucz de Ív. Bory Magda, Bello- 
sovics Boldizsár özvegyétől kölcsön vett 300. irtot, 
egy évre, 1732. tipr. 24-én visszatérítendőt kamatai
val. Datum Oarponae 24. apr. 1731.

263.

Palóczi Horváth György neje, Moiiaky Erzse, 
hontmegyei birtokát Apáti, Bátorfalu, Szelén, Ter- 
begecz, Kővár, Balogh Gáspárnak és nejének. Pa
lásthy Borosának 400. írton, zálogba adja.

/Palásthy Gábor. 
IGéczy Anna. * 1

(István. yBorcsa.
1 Mária. \ l j  Balogh Gásp. 2) Gerhard Lőrincz.
|Szmreesányí lm. i |

________l________. Ferencz. János. /Anna. iMagda.
ignácz. Gáspár. | ÍSrotter J . (Balogh Mih.

í I /Krisztina.
Is tv á n . 'j iü P  Klpk- INedeczky Pál. p áI.Mihály. Sándor.(BÖr T

■ Tihanyi 
(Dániel.

1731.
24. tipr. P—y 
K. lt.

mi.
Jászó. Prot. 5. 
f. 4. nr. 4.
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1731.

Jászó. Pr. 5. 
föl. 5.

1731.

23. febr. Ben. 
f. 58. n. 36.

1732.
P—y N. lvlt. 

1732.

9. máj. P -y  
N. lt

1732.
Pest. 7. sept. 
Ben. f. 89. n. 
17.

1732.
30. sept. P—y 
N. lt.

264.

Palásthy Borbála, Balogh Gáspár neje, 400- 
írtért. Horváth György birtokait Honiban zálogba 
veszi.

265.

Franc. Palásthy de Keszihócz impetrationi et 
statutioni dnor. Joan. Bene de Nándor et Gabr. 
Csemniczky ratione Kis-Baracska contradicit.

266.

Nyitramegyében Kolon-i birtokot Palásthy Fe- 
rencz Almássy Ferencztől, per alatt leven, amica 
compositio következtében kapta. Nyitra. 4. nov. 1732. 
Csery Sándor.

267.

Lipthay Sándor, Palásthy Ferencz által meg
bízva, némely Palásthy-családra vonatkozó leveleket 
Semberyéktől átvesz. Dalmad, 3. máj. 1732. de Bot- 
lik Pál írja, hogy még két okmánynak ott kell lenni 
a jegyzék szerint.

268.

A király parancsa a conventhez, hogy Palásthy 
Adám  és Mária kérelmére, a nálok levő minden 
iratokat, melyek Palásthy-családra vonatkoznak, hiteles 
másolatban adják ki. D. u. s.

269.

Tanuvallatás Galgóczon Nyitramegyében a koloni 
birtok fölött: Palásthy-családé volt-e ? melyik Palásthy 
birta utoljára? Kinek zálogosította el? — A vallo-
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mások Palásthy-családra estek. Datum JN’yitra-Apáthy 
die 4. nov. 1732. Alexander Chery, judlium.

270.

K — i Palásthy Ferencz, Gosztonyi Farkas, honti j.7- 
alispány által, Sembery Magda javára, a lámi bir
tokban, egyességilcg elvállalt evictióra megidéztetik. 
Datum Keszihócz, 17. jul. 1732. Lipthay Sándor, 
Hontmegye szolgab. Gáspár László, esküdt.

271.

Palásthy István. Mihálynak fia, Murányi János- 
uak 30. „jó ezüst, kemény pénzű“ írtért, több b ir-V 
tokát zálogba adja. Actum Kővár.

272.

Palásthy Tamás neje Kondé Anna volt; ezértp-  
Almásy osztályos atyafiságot követelt a Kolon bir
tokban; Bacskády 3ózsef 1733. jul. 28-án értesíti 
Palásthy Ferenczet Almássy mesterkedéseiről; de 
mégis megnyerte, a malommal együtt. Almássy pedig 
erősen panaszkodott Palásthy Ferencz előtt levélben 
a két Bacskády testvérek mesterkedései ellen, hivat
kozva az atyafiságra; pedig csak magyar sógorság volt.

273.

K—i Palásthy Ferencz Kolon, nyitramegyei bir-23. 
tokot, mely Almásy Ferencznél 800. írtban, zálog-N’ 
ban volt, „Bacskafalvi Bacskády József fáradságos 
jóakaratját és in dilueidatione et renovatione jam a 
saeculo in obscuro haerentis juris cooperatióját“ ju 
talmazván, Bacskády Józsefnek 300. írtért., vagyis 
1100. írtért, zálogba adja 12. évre. Actum Keszi-

jul. P—y 
lt.

1732.

1732.
jan. P—y 
lt.

1733.

-y N. Ivlt.

1733.

márt. P—y 
lt.
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1734.
23.aug. Nitra. 
Prot. 100. föl.
83.

liócz. 23. mart. A. 1733. Coram me Martino Maj- 
tényi, jurass.

274.

Nos cap, ecclae. Nitr. —  quod egr. Franchscm 
Palásthv, coram nobis personaliter constitutus per 
fonnám solemnis contradictionis, reclamationis pro
testationisque exhibuerit nobis . . . .  subsequentem 
suam contradictionem . . .  in scripto . . . tenoris 
hujus modi: quod posteaquam praelibatus dims, pro- 
testans virtute de se datarum ac in anno 1733. 23-a 
martii in possessione Kezi-Holcz emanatarum certa
rum literarum pignoratitiarum portionem suam avi- 
ticam haereditariam in possessione Kolon in cottu. 
Nitr. habitam gen. dno. Josepho Bacskády . . . . 
pignori obligasset, interim . . . eidem dno. protestanti 
innotuisset, quod eadem portio non ex 4. desertis et 
3. dumtaxat populosis sessionibus, uti sibi per mun
dem diurni. Josephum Bacskády relatum ac in ipsis 
literis pignoratitiis expositum haberetur; ut praeter 
unam mediam alias etiam de praesenti simliter in- 
populari acceptam de reliquo ex omnibus populosis 
sessionibus constitisset constaretque. Ad haec domo 
etiam Andreae Pogány ibidem exstructa, non ita diu 
corruente, ipsique Andreae Pogány tantisper, donec 
eamdem sibi reaedificasset, in proprium stabulum semet 
transferente, idem dims, protestáns praefatum dnum. 
Josephum Bacskády in fundo ejusdem eorrutae domus 
ac stabulorum, certum grandius aedificium pro pro
pria sua residentia exstrui facere, taliterque tam 
ipsius domus, quam stabulorum etiam fundum occu
pare velle, vel etiam occupasse, per liocque ipsum 
fundum et sessionem desertam facere velle intellexisset, 
ubi tamen aliunde etiam ipsis literis pignoratitiis non
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illo ex respectu indulta sibi esset aedificandi facultas, 
ut nimirum sessionem, quampiam posset reddere de
sertam, verum ut quemadmodum a potiori desertas 
jam easdem sessiones declarasset, nisi in iisdem 
desertis quoddam aedificium exstrui facere quaesivisset, 
prout et alias, nisi in quantum quis in contractu ex
presse admissum haberet, de jure et consuetudine 
communi aliud aedificium ponere integrum haberet, 
praeterquam, quod pro commoditate aut emolumento 
impignorantis deservire valeret. Ne autem in prae
missa per taciturnitatem quoquo modo idem dnus. 
consensisse videatur, eademque juribus suis quocum
que modo praejudicare valeant, eatenus solemuiter 
protestando contradicit . . .  ac ab ulteriorie praeser
tim aedificii continuatione aut alterius exstructione 
eumdem dnum. Josephum Bacskády, inhibet, palam 
et publice et manifeste etc. . . .

275.

Haraszti-puszta.
1451. Határjárás Dacsó és Haraszthy László 

között; Kisharaszti egészen Lászlóé.
1512. Haraszthy László halála után Haraszti 

pusztának fele Pyr Bertalannak, Palásthy Andrásnak 
és Dacsó Lázár és Mátyásnak esett; a másik tele 
Haraszthy Jánosnak.

1513. Pyr Bertalan az ö részét Harasztin át
engedi Palásthy Andrásnak felében, másik felét Dacsó 
Lázár és Mátyásnak.

1543. Haraszthy János az ő birtokát, Harasz
tinak felerészét cserébe adja Palásthy Andrásnak 
lpolykesziért.

Hinc portio Palásthyana in Kisharaszti consti-

1734.
P—y N. Ivlt.
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1735.

Veszprém, f. 2 
pr. p. dóm, 

Quadr.

tűit qartalitatem totius, juxta cambium vero cluas 
quartas, adeoque tres quartas; quarta pars manet 
Dacsóianis.

1735. Per és egyesség. Palástliy Perencz két 
harmadát kapja, Dacsó Pál egy harmadát, hogy a 
malom egészen Palástliy Ferenczé lehessen, ez Dacsó
nak négy vékás földet adott át.

1735. sept. 25, az egyesség szerinti határjárás 
megtétetik.

Palástliy Perencz végrendeletileg birtokát Kis- 
haraszton, özvegyének, Hodossy Máriának életfogy
táig rendeli.

1787. jan. 19. Kedeczkyék tiltakoznak Dacsóék 
ellen, hogy Hodossy Mária el ha'tavai mind Kisha- 
rasztit, mind a Palásthy-család leveleit elfoglalták. 
De a bíróság parancsára sem adták vissza.

1800. Nedeczkyék pert kezdenek Dacsóék ellen 
Harasztira nézve, Foglár János alispány előtt,

1804-ben Halacsy László előtt.

276.

Quod nobiles dnae. Catharina nob. condam Pauli 
Seltey relicta vidua, et Juditka, nob. aeque Joanuis 
Rondo conthoralis, tiliae vero egregii condam Bal- 
thasaris Palástliy, e consorte sua nobili Anna Kön- 
czöl susceptae et progenitae, nostram personaliter 
venientes in praesentiam, per modum et formam so- 
lemnis praestationis, contradictionis et reclamationis, 
nobis significarunt et detexerunt in hunc modum: 
qualiter, prouti eaedem protestantes primum nunc 
subintellexissent, et in notitiam earumdem devenissent, 
superioribus temporibus et annis praementionati geni
tores dictarum protestantium, nescitur, quibus ducti
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considerationibus, et respectibus, cum egregio condam 
Paulo et Adamo omnino Palásthy fratribus suis super 
possessionibus suis possessiouariis et praedialibus in 
possessionibus Mező-Szt.-György et Litér et praedio 
Papvásár, alias jure divisionali praefato Basthasari 
Palásthy genitori ipsarum protestantium obvenientibus, 
contractum certum inivissent et celebrassent, damno 
et praejudicio, derogaminique jurium mentionatarum 
protestantium admodum gravibus et manifestis; quare 
praementionatae protestantes juribus suis consulere 
volentes, neve per taciturnitatem et silentium eidem 
contractui quoquo modo consensisse videantur, facta, 
uti praemissum est, solemni coram nobis protestatione, 
eidem contractui literisque qualitercumque, ubicum
que et sub quibuscumque verborum formis, viis, modis, 
rationibus et conditionibus emanatis, sibimet ipsis 
nimium nocivis, damnosis, et praejudiciosis in omnibus 
suis punctis et articulis, atque in omni parte penitus, 
et in toto contradixerint reclamendo, et reclamassent 
contradicendo, prouti protestatae sunt, contradixerunt 
et reclamarunt omni meliori modo et forma, palam, 
publice et manifeste, coram nobis, contradictionemque 
suam ipsarum tam firmam esse volentes, ac si intra 
spatium unius anni, a dato praementionati contractus 
computando, celebrata exstitisset. Datum feria secunda 
proxima p. dominicam primam sae. quadragesimae. Anno 
dni. 1735. praesentibus quibus supra.

/Palásthy Boltizár. Pál. Ádám.
IKönczöi Anna.

/Kata. /Judit.
\Soltoy Pál. IRomló (v, Radó) János.

u
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1735.

16. febr. P—y 
N. lt.

1735.

P—y N. Ivlt.

277.

Palásthy Ferencz senior, l)acsó Pállal s ennek 
rokonaival Kező, máskép Haraszti puszta fölött per
ben állott; Rimaszombaton 1734. sept. 26-án tartott 
honti törvényszéken egyességre állott a két fé l; úgy 
hogy Palásthy Ferencz Dacsó Pálnak Haraszt pusz
tának egy harmadát örökre áteugedi, s a megtartott 
malom harmadrészében, még 4. hold földet; Dacsóék 
minden további követelésről, Haraszthyra nézve, le
mondtak.

278.

Alulírott tudtára adom mindenkinek, akiket illet, 
e levelemnek rendjében, hogy némi clenodiumok és 
ruhák Palásthy Mária néném asszonyra devolváltattak, 
és azon clenodiumok és ruhák némi részét említett 
Palásthy Mária, még circa annum 1709. és 1710. 
Selmeczen elzálogosított, ugyanazokat ő kegyelme 
egészen kiváltotta és azokkal együtt más clenodium 
és ruhát mai napon plenarie kezemhez adta, úgy 
hogy a jelentett clenodiumok és ruhák végett ezentúl 
sem ő kegyelme ellen, sem pedig successorai ellen 
semmi praetensióim nem lehetnek, mindenekről quietá- 
loni ő kegyelmét és successorait, melynek nagyobb 
biztonságára adtam ezen levelemet. Actum Házas- 
nénye, 19. apr. 1735. Palásthy Ferencz. (Mária öcscse.) 
Coram me Georgio Litassy.

Series rerum restitutarum per dnam. Mariam 
Palásthy, pro parte Julianae Szentiványi:

(Ez ékszerek, 34. számsorban állanak feljegyezve 
tótul:)

1 . Csepecz perlove, u kterem je fpet boglárom
2. Csipki na hlavu, zlatimi boglarani.
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3. Druhi csepecz na blavu, zmensich perel.
4. Nyakra való rubintove na kterem evili diaman-

tova ruzicska.
5. Zlati retez, ktera vazsi 20. dukatov.
G. Ruzicska rubintova zlata.
7. Zausnicze rubintove.
8 . Ruzreki na rekesze, wsacze rubintove tri.
9. Ruzicska rubintova zlata, nakterej visi jedna

perla.
10. Perlova rúzsa, na dróté robena zvelikich 

perét u kt.erej tri boglari zlati.
1 1 . Pét prstcnow zlaticb, prsi hegyes diaman- 

tovi, druhi rubiutovi, literein jeszt diamantovi.
12. Szukna brokatora cservena, zlatim pasz, 

zlatirn krtessem.
13. Druha szukna atlaszova cservena.
14. Trecza szukna tabitova eitromvej farbi.
15. Rif anebo vice sweti brokát zlatina.
1 G. Druhi brokát popolovej farbi zlatina, stri- 

bernim kvetow.
17. Treti zsivotek usiti cserveni damaszka, zla- 

tini csipkara.
18. Fertuska ze zlati eh, a stribelni ketiset.
19. Druha fertuska damaszka, na kterej striberni 

ketiset.
20. Ruklavcze na király szinovone tafeta.
21. Pasz cserveni galarisovi.
22. Druhi pasz, karmazsinovi farbi.
23. Dve rúzsé na pasz, szuce ze stribla.
24. Jedne gombi ze stribla robene.
Druha gombi striberne, trete gombi cservene, 

galarisove u strible zapraveni, — és igy az apróbb 
tárgyak, ágynemüek.

12*
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1735. 279.
1. dec. Coram 
Capit. b.Révay 
Pál. C. 65. f. 7. 
n. 22.

Palásthy Julia, Mihalovics István neje, többek
kel együtt Nezbad Istvánt és Mihalovics Istvánt ple- 
nipotentiarusnak teszik. — A káptalan előtt.

1735. 280.
Veszprém, ni 
29. f. b. ant 
dóm, 2-am 

SSmae. Trinit

Nos etc. — quod noh. Anna Könczöl egr. oliin 
Balthasaris Palásthy, relicta vidua, et Juditka Pa- 
lástliy, nob. Joannis Radó contlioralis, nostram per
sonaliter venientes in praesentiam, matura prius et 
exacta animorum suorum deliberatione, superinde prae- 
liabita, sponte et libere, vivaeque vocis suae oraculo 
confessi sunt pariter et retulerunt nobis in hunc mo
dum : quomodo cum ipsae dnae, ob sexus muliebris 
fragilitatem, viarum incommoditates, aliaque legalia 
impedimenta sua, nimirum causis, rebusque ac negotiis 
suis ubicumque, quomodocumque et qualitercumque, 
occasione quorumcumque emergendorum negotiorum 
et acquisitionum quomodolibet tangentium ac concer
nentium negotiorum, coram quovis judice et justitiario 
regni, ecclesiastico videlicet et saeculari, motis vel 
movendis, juribus suis, eo, quo par esset modo, atten
dere minime possent, fideli nihilominus sinceritati ac 
dexteritati egr. Joannis Könczöl, et alterius Joannis 
Radó, de pleno confidentes in veros, ac legitimos 
plenipotentiaries suos elegissent et constituissent, immo 
elegerunt, et constituerunt, tribuendo eisdem dnis. 
plenipotentiariis, in causis earumdem tam jus agendi 
et providendi, procuratores constituendi, eosdem de 
jure revocandi, ac alios substituendi, quam extra 
judicium etiam 'rebus ita exigentibus, amicabiliter 
pactandi, concludendi, et evincendi veram, plenam, 
atque omnimodam potestatis facultatem, ratum, atque
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firmum promittentes se habituras, quidquid per ante
latos d. plenipotentiarios suos, dictum, actum, factum, 
conclusum, determinatumque, seu plenipotentiatum 
fuerit; -— non absimiliter praememoratae dominae 
judiciorum suorum futurorum uberioremque ad cau
telam urgendam, et promovendam egr. Joannem Vit- 
nj/édi, pro legitimo procuratore suo, ac etiam alios 
requirendos elegerunt et constituerunt. —  Harum etc. 
Datum feria sexta proxima ante dominicam 2-dam 
Sanctissimae et individuae Trinitatis. Anno Demini 
1735. — praesentibus illstmis. etc.

Palásthy Ferenc/ de eadem, Abaujmegyéből, 
Nagyszombatban a jezsuiták növeldéjében végezte 
magasabb iskoláit, 1736-ban a bölcsészeti tanokból 
nyilvánosan 700. tantételt védelmezett: Dictamina 
politica, — prudentia, — moralia, — stoica, — 
C hristiana, — spiritualia, —  generalia, ugyanannyi 
decasokra osztott 100. tételekben, melyek nyomtatás
ban is megjelentek Nagyszombatban, „typis academicis, 
per Leop. Berger.“ Ozime: ,,Dictamina, seu scita variae 
doctrinae, politicae moralis, stoicae, Christianae et spi
ritualis, ex operibus R. P. Joannis Eusebii Nierem- 
bergii Soc. Jesu, collecta, laureato honori perillustris 
ac eruditi Domini Francisci Palásthy de eadem, dum 
in alma A-eppali. Soc. Jesu Universitate Tyrnaviensi, 
promotore R. P. Antonio Hellmar, e Soc. Jesu. AA. 
LL. et Phil. Doctore, ejusque in Physicis professore 
ordinario, prima AA. LL. ac Philosophiae laurea

Eszt. kiinyvt.

jT’alástliy Boltizár.
IKönczöl Anna.

281. 1736.
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ornaretur, a neo-baccalaureis condiscipulis dicala. Anno 
M.D.CC.XXXVI. mense majo, die 15.“

Ugyanazon napon, 8  órától kezdve, 45 bölcsé
szeti hallgató tudori koszorúra volt méltatva. Köztük : 
Sáujhy Mihály, Hevesmegyéből, egri papnövendék, 
Melcztr Pál de Kellemes, Abaujmegyéből, — Arady 
Ignácz, észt. papnövendék, Mednyánszky Pál de Kis- 
Clilivien, Trencsénmegyéből, — Kelemen Pál, llont- 
megyéből, — Zichy Ferencz de Oroszvár, Mosouy- 
megyéből, — Jablonszky András de Jablonka Árva- 
megyéből. Ezek a többi társaikkal együtt adták Palásthy 
Ferencznek az előszót, melyből csak némelyeket: 
^illustris certe majorum tuorum splendor, et inclita 
non minus in rostris, quam belli prosapia, eo magis 
animos nostros in admirationem rapit, quo manifestius 
videmus te non tam aviti generis, quam heroicorum 
facinorum esse haeredem. Erant ii quippe, religione 
in superos, fide in regem, pietate in patriam con
spicui ; fulgebant magnis et hodiedum fulgent in regno 
liocce apostolico honoribus; quorum tu gloriosis in
sistens vestigiis ab aetate tenera aemularis virtutem, 
nonminus virtutis praemium olim laturus. Illud ni
mirum alta mente repositum semper habebas, ut genus 
et proavos, et quae non fecisti ipse, vix ea tua re
putares. Atque inde factum credimus, quod promte 
adeo operosae moli Philosophiae humeros subjeceris. 
Atque ut uberrimae doctrinae tuae, tametsi brevi 
temporis intervallo comparatae, specimen dares, prin
ceps omnium generoso ausu invictus pugil in arenam 
descendisti publicam, cum fortissimis hostibus dimi
caturus. — Quamquam vero non laude modo, sed et 
admiratione dignissima sint in cunctis, tanto tamen 
in te illustriora videntur, quanto nobiliorem sapientiae
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comitem, virtutem nempe sociasti. Atque liiuc enata 
in te ardens illa in superos pietas, in secundis aeque 
ac adversis praeclara quaedam aequabilitas, decora 
illa verecundia, mira quaevis agendi dexteritas, ut 
omnia tua, non aliorum exemplis, non naturae im
petu. sed ratione moderareris. — Patere hoc opus, 
utut mole exiguum, at pretio suo longe maximum a 
nobis honori tuo dicari; lore etenim arbitramur, ut 
quemadmodum ob singulares animi dotes omnium in 
te animos hactenus rapuisti, ita olim generis tui decus, 
patriae gloriam, et primas seu sacrae seu profanae 
reipublieae dignitates sis consecuturus; quas tibi ex 
animo vovemus. Honoris tui studiosissimi: physici 
condiscipuli. “

A jezsuita atyáknak ünnepélyes, örök időre adott 
bizonyitváuya az ifjú jelességéről. A tanítványok 
közt: .,omnium princeps“ vezér, aki „invictus pu
g il', a tudományhoz „virtutem sociasti“, — és 
mellette „decora illa vercundia“, omnia ratione mo
derareris.“ A kir. helytartói kormánytanácsnok, Pe- 
rencznek, a vasvármegyei Palásthyak egyikének fia, 
amely ág katli. szent hitéhez hű maradott, — a 
keszihóczi ág Luther tanaihoz csapott át, — s Mária 
Terézia királynak hosszú és nehéz háborúiban tábor
noki méltóságig emelkedett; viseletében, emelkedésé
ben, vitézségével, okos vezetésében a jezsuita atyák 
páratlan nevelésének dicsőségét hirdeti.

282.
Palásthy Mária, 1737. júliusban Nyéken kiálli-J 

tott kötvényben, Kényén két jobágyot Pyber József
nek 400. írtért, zálogba ad ; később ugyanazt Pa
lásthy Juli asszonynak kiváltásra átengedi. Aláirva: 
„árva Palásthy Mária.“

1737.
■<’—y N. lvlt*
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1737.

felír. 26. P—y 
N. lt.

283.

„Még egyszer és utólszor“ intetik Palástliy Fe
rencz a karponai hátralékok fizetésére.

P—y N. 1 v 11 Palástliy Ferencz a zaklatások közt nem marad
hatván Karponán, Keszihóczra ment lakni; a karpo
nai fiscus a házát, a város kapuja mellett levőt, le
foglalta. Nedeczky Ferencz tiltakozott a lefoglalás 
ellen.

1738. 285.
Yiennael.oct 
Sírig. c. 14. 

eccl. f. 7. n. 36

Nedeczky István, kanonok Nagyszombatból, ir a 
• benedeki prefectusnalc, megküldvén neki Palástliy 
Ferencz levelét:

Rdis. dne. fautor mihi colendissime. Csifáról de 
17. praeteriti költ úri Levelét az Urnák az tegnapi 
postával vettem tartozó kötelességgel s veneratióval, 
sajnálom, hogy még Honth Yrgyében. való létemben 
úri Leveleit nem vehettem az Urnák, egyéberánt va
lamint most, úgy akkor is addig való rabságokkal s 
leendő pálczázásokkal contentáltattam volna, conse
quenter már magok dolgaikhoz láthattak volna, ezen 
büntetéseket is nem ex privita vindicta, hanem ratione 
publici, hogy ezen büntetések által mások is tanulja
nak és itinerantium securitas per hoc redintegretur, 
praetendalom; 1 azért is, hogy emberem pálczázások 
alkalmatosságával jelen légyen, nem kivánom, hanem 
bízom az urak itilletire büntetéseket, hogy jámnorod- 
janak, mert nem mindenkor akadnak oly pacificus 
emberben, mint vagyok cselédestül együtt. Ezzel 
az Urnák úri jó akaratyába s favoriba ajánlván

1 A császári népet mások megtámadták, s verték.
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magamat maradok. Praet. rdiss. dilis, vestrae servus 
obsequentissimus, Franciscus Palásthy, Viennae, 18. 
1738.

E  levél írnok által írva, csak az aláírás Palásthy 
Ferenczé ; intézve volt Peverelli Jeromos kanonokhoz, 
prothonotario apostolico.

Kedeczky az ő kísérő levelében „petitionem et 
coníentationem ejusdem dni. spectabilis effectuabit.“

2 8 6 .

Palásthy Juli, Darvasné, meghalván, fiai: D ar
vas Sándor, Zafír, Jób „mint az Ur Isten anyánkat, 
ő kegyelmét az árnyékvilágból kivette, hideg tetemei
nek tisztességes eltakarítására és a szükséges gyász
ruhák megszerzésére s elkészítésére nem lévén ele
gendő költségünk, kényszerittettünk folyamodni Komá- 
romy Krisztina asszony ő kegyelméhez, felvenni 100. 
rén. frtot., melyet defectu absque omni fel is vet
tünk, mely summa pénzben in instanti assignáljuk ö 
kegyelmének Kénye helységben lakó Bata János nevű, 
kedves anyánktól ránk maradt örökös jobágyunkat, 
minden appertinentiáival együtt.“ Datum Losoncz, 
13. febr. 1738. Coram me Ladislao Losonczy, cottus. 
Gömör assessore, per quem et scripta.

2 8 7 .

Palásthy István, Mihálynak — ez Istvánnak, 
— ez Gáspárnak, —  ez Mihálynak, — ez Mihály
nak, — ez Mihálynak, — ez Andrásnak fia de Palást 
et Keszihócz saját és Ferencz, Gábor fiainak nevében 
a convent előtt, azon év ápr. 8-án Keszihóczon egy
házi és világi urak előtt fassióját, mely magyar nyel-

1738.

13. febr. P—y 
N. lt.

1738.
f.3.pr. p.dom.

„Cantate“, 1 
máj. 6. Ben- 
Pint. LB.) p.
335.
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ven volt írva. most élőszóval megerősíti és jegyző
könyvbe felvéteti. A családra érdekes okmány.

..Én alább irt Palásthy István, néhai Palásthy 
Mihálynak, Palásthy István fiának, a legidősebb Pa- 
lástliy Mihálytól, Palásthy András fiától condescen 
dált fia, Ferencz és Gábor fiaimnak, és ezután is 
netalántáu születendő gyermekeimnek és minden suc- 
cessorimnak terheket magamra vállalván, szabad és 
eltökéllett akaratomból vallom e levelemnek rendében, 
tudtára adva mindeneknek, akiket ille t: hogy én a 
mostani szegény és megfogyatkozott állapotomra nézve, 
magamnak valami hajlékot szerezni és kevés ecomo- 
niácskámat előmozdítani akarván, kénytelenittettem 
tek. nemzetes és vitézlő idősb Palásthy Ferencz 
bátyám uramhoz néhai más Palásthy Ferencznek, mely 
Ferencz Tamásnak, Tamás Miklósnak, Miklós más 
Tamásnak, Tamás pedig említett Palásthy András fia 
volt, édes fiához folyamodnom a végre, hogy ő ke
gyelme énnekem ahhoz valami segítséggel lenni mél- 
tóztassék, amint is megszánván és tekintvén ő kegyelme 
abbeli sorsomat és szükségeimet, maga merő atyafi- 
ságos jóakaratjából, ajándékozott és kötött 2 0 0 . rén. 
forintokat s azon summa pénz hajlékul in instanti et 
per manus bocsátott énnekem és megirt maradékaim
nak Dacsolámon és ezen nv. vármegyében (Hont) 
levő bizonyos félházhelyből álló actu birt portióját, 
rajta levő zsellérrel együtt és rajta levő minden apper- 
tentiákkal együtt, oly formán, hogy azokat mindaddig 
szabadon bírhassam, valameddig említett Palásthy 
Ferencz uram, vagy utriusque sexus maradéki megirt 
2 0 0 . frtot. nekem, vagy maradékimnak le nem fizetik, 
ahoz pedig még egy pár ökröt, nemkülönben 24. kila
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búzát is adott, sot miudgyárást meg is ruházott engem 
ő kegyelme.“

Ezen tettért lemond örökségéről P —y Ferencz 
javára Keszihócz, Szuhány, Dacsolám, Palást, Drenó,
F.-llakoncza, Födémes, lpolykeszi, Nyitravarczi. Kis- 
haraszti, Dacsófalva birtokokra birt örökségi váran
dóságairól; csak Palásthy Ferencz egyenes örökösei
nek kihaltával tartja főn örökségi jogát.

Tamás.

Tamás.
I

Miklós.

Tamás.

Ferencz.I1
Ferencz.

I’alásthy András.

(Mihály.
11) Rétey Anna. 2) Molnár Anna, Ebeczky 

Péter özvegye.
Mihály.

(Mihály.
Usévery Magda.

' I
I Gáspár.
Ulatta Sóti.

(István.
IPubraviczky Zsuzsi.

I
(Mihály.
l'zkalniczky Mária.

István. Mária.

Ferencz. Gábor.

288 .

Horváth és Palásthyak Kóvár részökért kaptak vái 

Komjáthy Mária és Sófiától, meg Murányi Jánostól 
Csalamián háztelket, Korponán földeket; a bevallás 
a váczi káptalan előtt történt.

1738. 

zi káptal.
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1. mart. P—y 
N. It.

1738.
9. máj. Ken. 
Pr. BB.) p.338.

1738.
post dominie, 
in Albis. I5-a 
mensis április 
for. 2-a. Nitr. 
Prot. 101. föl. 
76.

Almásy Ferencz, Kolonban birtokot, 6. jobágy- 
telket vesz zálogba, mely Palásthy Tamás (Miklós 
fia) által Yarjassy Jánosnak és nejének, Kondé K a
talinnak 800. írtban, el volt zálogosítva, — ennek 
kezéből Jakiin László özvegyének, Janka Mihály 
nejének jutott kezébe 1731-ben; Almássytól pedig 
Bacskády József vette át 10. mart. 1733.

290.

Palásthy Ferencz junior de Palást, c. r. mjt. 
ad exc. eancell. r. H. aul. actualis constitutus consi
liarius aulicus,1 tiltakozik senior Palásthy Ferencz de 
Palást et Keszihócz* szerződése ellen a fi-ágra néző 
minden Palásthy birtokra nézve, előtte ismeretlen, 
kovácsi lakos és magát Palástbynak nevező „nefors 
a familia aliena“ 8 — és Palásthy Ferencz „defectui 
seminis proximus“ volt; — ezen praetensus Palásthy 
incola in Kovácsi, minden fi-ági jogait leányára Bor
osára, Nedeczky Kristóf nejére ruházta — ez ellen, 
mert a nő-ág nem részesül, tiltakozik.

291.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod egr. Joannes 
Keresztes et Joannes Bereczk in sui, ac Andrem  
Palásthy nominibus et in personis nostram persona
liter venientes in praesentiam, in forma solemnis 
protestationis proposuerunt in hunc modum: qualiter

1 Ez a Dunántúli Palásthyak egyike, Vasmegyéből.
5 Ez, kinek dédapja Korponán Luther tanaira térvén, a kath. 

hittől elszakadt; csak egy leánya volt.
5 Ez a szegény, de jólelkii Pálásthy István volt, aki nemes 

eredetét s joggal viselt nevét perrel bebizonyította.
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ipsi anno 1737. mense junio, die vero 10-a ratione 
svivae Eyerdö vocatae, in territorio possessionis Cza- 
baj, cottu. Nitr. . . . cum nob. dna. Rosina Fabri- 
czius, egr. condam Emerici Gellert, relicta vidua, in 
certum condescendissent concambium, sibi suisque, 
quorum interest, valde damnosum et praejudiciosum. 
Quia vero de positiva patriae lege in omnibus hujus
modi noxiis et derogatoriis concambiis et quibusvis 
transactionibus contradictoriis . . . .  contraveniendi 
cuique facultas daretur. Ob id ne per taciturnitatem 
et silentium dictum suum concambium solidare, nunc 
aut futuris temporibus arguatur, quin immo eidem 
reclamasse in tempore debito dignoscatur, idem con
cambium, ex quo praefata dna. nec se subscripsisset, 
in omnibus punctis et clausulis revocant, cassant et 
annihilant, protestando . . .  palam publice et manifeste.

292.

Litassy György, Györgynek fia, saját és Im re,,in-.- 
Pál testvéreinek nevében, tiltakozik azon csereszerző- Pr.)

(  399dés ellen, melyet Palásthy Máriával, Rudnay Adám 
és Zelinka Sámuel özvegyével, 1721. sept. 19-én 
Bátorfalun Lukanénye, Egyházasnénye, Terbegecz, 
lpolykeszi (Hont.) birtokokra kötött, — mert a szer
ződés az általa kezdett, sok költségen vezetett per 
után történt és Máriának kedvezett a perdöntés, és 
Máriától csak a perköltséget követelte; ez nem fize- 
tethetvén Mária által, a birtokra Íratott á t; később 
pedig Palásthy Mária Bogády Ádámnak örökösével, 
Raymanyus Éva, Terstyánszky István nejével perbe 
keveredett és elvesztette, — a beirt pénzösszeget, 
Litassy György, félt, hogy elveszti, azért tiltakozik 
minden netaláni károsittatása ellen, — azért is, mert

1738.

, Jubilato“ 
2-a. Ben. 
BB.) p.
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1 Ez volt a kir. udvari tanácsos.

1738.
18-aaug. Kitr 
Prot. 101. fői
85.

1739.
Eger. GG. nr 
368. p. 625.

1739.
30. apr. Sírig. 
L. 33. f. 482,.

az a csereszerződés csak 6 évre volt kötve, e hat év 
pedig elmúlt. (Litassy találékony.)

293.

Károly cs. és kir. Bécsben kelt 1738. jun. 10-én 
adományozó levelével Koncsek Józsefnek de Dvoreez, 
Kolonbaii és Kovácsin meg . Gedfalun körülbelül 20. 
sessionyi földet adományoz. Ezen birtokba a nyitrai 
káptalan ugyanez év auj. 18-án Thuróczy Imre 
Nyitramegye szolgabirája, homo regius gyanánt meg
jelenve és Kyáry Ferencz nyitrai kanonok, apostoli 
főjegyző és káptalani dékán által beigtattatott. Ezen 
beigtatásuak többen ellentmondottak; a többi közt 
idősb Palásthy Ferencz nevében Holló József, ifj. 
Palástiig Ferencz1 nevében pedig Ilácz Ádám.

294.

Palásthy János, Kis-Ruszkán, Zemplénmegyében 
egy puszta telket bir.

295.

N. c. e. M. Strig. etc. -— quod egr. Josephus 
Palásthy c. n. p. c. in forma solemnis protestationis 
scripto praesentavit: quia intellexisset dnos officiales 
et homines exc. d. comitis Joannis Pálffy de Erdőd, 
judicis curiae regiae, sive cum scitu, sine vero citra 
scitum excellae. suae, nonnullos consanguineos suos 
in curia certa Nagyváthiano—Fejérváriana, in posses
sione Bogdanócz, cottu. Posony, et partim per se 
cum condivisionalibus suis in aliqua parte, partim 
vero per illustr. d. comitissam, Evam Theresiam Hor
váth —- Simoncsics, illusmi. cond. dni. comitis Ladislai
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Szunyogh relictam viduam, actualiter possessa, et jam 
sub lite per protestantem suscitata existente, jus sibi 
incumbens, et latentes sine praescita et legali prae
monitione ad hoc disponi, ut portiones suas in eadem 
curia habitas, praetit. comiti cedant, prout et istius 
modi intentionem apud feminam Helenam Papp, qua- 
lecumque jus ad illa bona Bogdanócziensia foventem 
hesterna die in effectum quoque praeattactos officiales 
deduxisse, et praeatt. feminam, alias idiotam, sim
plicem, et rerum ignaram ad hoc perduxisse, ut eadem 
totum jus suum in Bogdanócz pro 200. fl. in per
petuum vendiderit, cum protestantis damno manifesto.

Tiltakozik az eladás, a birtokba vétel és Szunyogh 
grófné lehető zavarása ellen. ]). u. s.

296.
1739.

Papp Ilou 1739. maj. 6. revocat fassionem co
miti Joanni Pálffy datam quoad bona in Bogdanúcz.

Sírig. L. 33. f. 
433.

297.
1740.

Palásthy Ferencz, az öregebb, vagyis a Luther 8 
követője és Dacsó Pál között levő viszályt, a keszi-N 
hóczi határban levő négy darab szőlőre vonatkozólag, 
választott békebirók elintézik. A békebirák közt volt: 
Laszkáry János, Pongrácz László, Ebeczky István, 
áz Ítélet közzététele nov. 28-ra volt kitűzve.

110V. P—Y 
. lt.

298.

A perben: „docetur primo, Gasparem Palásthy 
genuisse ex Sophia Batta, filium Stephanum, docu
mento divisionali sub lit. DD.) — 2-o firmatur literis 
plenipotentialibus Gabrielis Palásthy patruelis Ste
phanii sub FF. —  3-0 remonstratur documentis J J .)

1740. után.
Dubraviczky 
Palásthy Istv 
P—y N. Ivit.
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et NN.) Stephanum Palásthy genuisse Micliaelem, 
hunc autem modernum, ac in vivis existentem Ste
phanum e quibus documentis — 4-o patet Stephanum 
Palásthy, filium Gaspari.s, habuisse portionem in bonis 
Battayanis, sed et —  5-o modernum etiam Stephan. 
Palásthy possedisse ex iisdem bonis in F.-Palojta, 
docentibus recognitione dni. Joannis Murányi BBB.) 
et contractu inter Mariam et Stephanum Palásthy 
initi. CCC.) notatis patet. Tamdem 6 - 0  evidens est 
Stephanum filium Gasparis Palásthy successores reli
quisse ex documento EE.) notato, quo mediante Frau- 
ciscus quondam, moderni Francisci genitor cambium 
iniit cum Stephano filio Gabrielis Palásthy, quondam 
plenipotentiarii Stephani, filii Gasparis Palásthy et 
Sophiae Batta. Quod Stephanus filius Gasparis habuit 
in matrimonio Susannam Dubraviczky, mansionemque 
transtulerit ad possessionem Dubravicza, hinc apellatur 
Dubravicensis. “

Nagy izgalmat szült a Palásthyak közt, kivált 
a referendarius Palásthy Ferenez vitte ellene a pert.

1740. dec. 16. Horánszky Mátyás, Kemenczén 
tartott honti gyűlésen Palásthy Ferenez senior és István 
nevében tiltakozott „per modum solemnis reprotesta- 
tionis, reinhibitionis“ Palásthy Ferenez referendarius 
tiltakozása ellen, tehát pro Dubravicensi.

Palásthy István Nógrádmegyéhez fordult bizony
ságért nemessége felöl, mert Hontmegye ennek bizony
ságát követelte, mikor István az országos insurrectióba 
beállani akart. „Cum autem in eodem cottu. Plont. 
nonnisi retroactis annis mansionem meam coepissem, 
antehac autem per decursum 17. annor, circiter ia 
hocce cottu. Neograd., partim in Kiskürtös, partim 
in Libercse et Kovácsi continuative commorando, tam
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quoad publica, quam privatim etiam ipso paterno- 
avitica nobilitari praerogativa, nomineque familiae 
Palásthy semper usus fuissem: insuper in annexis 
inquisitionibus me genitorem quidem Michaelem Pa- 
lastliy, matrem autem Skalniczky Mariam, vel aliter 
abusive Krekan, actu quoque in Losoncz degentem 
habuisse, ipsum vero Michaelem ex altero Stephano 
Palásthy, genitrice autem Susanna Dubraviczky geni
tum exstitisse; huncque Stephanum ex cottu. Hont. 
in Zoliensem, et quidem ad possessionem Dubravicza 
mansionem suam transtulisse; sed et ipsum Stephan. 
Palásthy genitore quidem Gasparo Palásthy, geni
trice vero Sophia Eatta progenitum fuisse, portionem
que in Keszihócz et Dacsólam divisionaliter obtinuisse, 
-— et me materno-aviticam portionem in F.-Palojta 
•et Kálna reobligasse, — denique hujus Casparis 
genitorem fuisse Michaelem, hujus alterum Michaelem, 
hujus tertium Michaelem, ac hujus Andreám Palásthy 
•de eadem et Keszihócz genitorem praestitisse.“

Minden állításait okmányokkal bizonyította.
Zsólyommegye a király parancsolatjára vizsgá

latot parancsolt tanú kihallgatással. Ez 1740. szept. 
2-án Zsólyomban Litomérszky József elnöklete alatt 
történt.

Négy tanú hallgattatott ki: hogy István Palásthy 
Mihály törvényes fia, hogy F.-Palojtán Batta jószág
ból részt birt. Istvánnak fia, Mihály, Zsólyomba jött 
lakni, Krekan Marit férjhez vette.

1740. nov. 25—29. Kislibercsén Nógrádmegye 
tartott tanúkihallgatást.

„Mihály házasodott Zsólyom városában, kitől lett 
a  mostam élő Palásthy István. Mihálynak leánya is 
volt; Mihály a bwriicz háborúhoz csatlakozott s Vörös-

iá
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1741. 
julius 15.

1744. 
szept. 11.

1744. 
szept. 17.

1744. 
novemb. 3.

1744.
novemb. 13. 

1744.
novemb. 14.

hőnél elesett; István árvát Mária nénje magához vevőn, 
iskolába já ra 'ta ; anyja Losonczra ment férjhez.“ 
Kántor Gábor szolgabiró volt a tanuhallgatás elnöke.

Zsólomhan Litomericzky József ismét tanuhall- 
gatást ta rto tt: Krajcsovics Márton ismerte Palásthy 
Mihályt Zsólyoinban, csapó mestert, és megházasodott. 
Sinko Miklós ismerte Mihályt,'mert vele egy műhely
ben csapó mesterséget tanult, vele együtt dolgozott; 
István fia itt Zsólomban született, atyja halála után, 
anyjával Losonczra vonult; atyja, Mihály „Bákóczy 
idejében kuruczok közé adván magát, Yereskönél 
harczban elesett.“

A 8-ik tanú is ezeket vallja. A 4-ik: Mihály 
Dubraviczáról jött Zsólyomba, gazdájának, Krekán 
Mátyásnak mostoha leányát (nata Dubraviczky.) nőül 
vette. István Mihálynak édes fia; egy házban laktam 
vele. Mihály a kuruczok közé állt, Yereskönél elesett. 
A keresztanyja Istvánnak is tanúskodott. Mihálynak 
komája, Bucsán János is tanúskodott.

Dobránszky Péter, JSTógrádmegye táblabirája ta
núskodik Mihályról, s ennek István fiáról.

Székelyi Mihály esküdt, Ambrózy Mihály, Kiszely 
János, Bobor Mátyás, Király György tanúskodnak 
Mihály nemességéről, soha taxalisca nem volt.

Szebelében tanuhallgatás Luka Pál szolgabiró 
á lta l; mint az előbbiek.

Ismét Szebelében Luka Pál tanukat hallgat.
Lukanényén ugyanaz.
Istvánt Mária testvére anyjától elvette s tanitatta.
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29 \ 1740.

Palásthy Ferencz (C ), Kajali Klárától egy ősi 
palásti birtokrészt 330. írton kiváltott, és veiének, 
Nedeczky Kristófnak 1742. febr. 3-án, pro fidelibus 
servitiis, ajándékozott. Kajali Klára azt a két jobágy- 
birtokot Palásthy Máriától, Szmrecsányi Imre nejétől 
szerezte.

Palásthy Ferencz (C.) szuhányi két jobágyát 
Szenczy Imrének 372. írtban, elzálogosítja, hogy Bory 
Magdolnát kifizethesse.

Palásthy Ferencz beadványára, Okolicsányi Pál 
szolgabiró Cselkó János jezsuitát, nényei lelkipásztort, 
173G. febr. G-ra beidézi, a haraszti pusztában birt 
birtokrész miatt. Ez a bozóki prépostsághoz tartozott. 
Elhalasztatott febr. 22-re.

Palásthy Ferencz három aranyat befizetett Pa
lásthy András özvegyének, melyet Sembery Magdolna 
letett.

Károly császár, király, Palásthy Ferencz által 
kért vizsgálatot megtétetni parancsolja Hontmegyének.

Palásthy Ferencz telj hatal mazást ad Hontmegye 
gyűlésén saját pereiben Reviczky János, Barinyai 
László, Bolius Samu, János, Bacskády Pál, Dacsó 
Pál, Bene János, Majláth József, Kozáry Antalnak.

Palásthy senior, Simonyi László nényei plébános
tól egy földet és rétet a haraszti pusztán perrel el
vett, melyet egy paraszt Keszihóczon a templomnak 
hagyományozott. Paraszt nem testálhatott, mert sem
mivel nem birt.

Palásthy senior Ferencz és Dacsó Pál Keszi
hóczon egy cserjés tért adnak az apori parasztoknak, 
hogy azon szőlőt ültessenek, kötvény értelmében.

sept. 2. P— y  
N. lt.

1735. 
junius 1.

1735.
decemb. 15. 

1734.
decemb. 13.

1733. 
junius 5.

1732.
decemb. 15.

1739. 
janár 13.

1738. 
octób. 23.

ISI“
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1738. 
április 8.

1734.
május 3.

1735. 
íebr. ltí.

Palásthy sen. Ferencz, Palásthy Istvántól min
den kigondolható osztály jogait a család birtokaiban 
200. írért, megveszi, de nem 200. irtot., hanem fél
házhelyet ad neki egy zsellérrel, pár ökröt és 24. 
kila búzát. Ha a rokonok a házhelyt kiváltanák, Ist
vánnak 200. irtot, fizetnek.

Sembery Mária, Palásthy András özvegye (0.) 
Karponán végrendeletet csinál.

Palásthy Ferencz Dacsó Pállal, Haraszti, ezelőtt 
régen Kezii pusztán nem egyeztek meg, pert kezdtek, 
mely szenvedély nélkül folyt, végre Palásthy Ferencz 
tárnokai hanyatlottak, az Ítélő bírák előtt Palásthy 
Ferencz Harasztit átengedte Dacsó Pálnak, kivéve a 
malmot, ezt 4. köblös földdel pótolta.

P—y N. lvlt.

300.

Nedeczky Kristóf, Palásthy Ferenczuek halá
lával a megyei hatóságnál keresetet adott he ipája 
Palásthy Ferencz ellen, ü t  festi:

Demisse repraesentare necessitor, qualiter prae- 
defunctus dnus. senior Franciscus Palásthy, primam 
uxorem, nob. quippe Julianam, filiam Melchioris 
quond. Szentiványi, anno adhuc 1704. ducendo, eidem 
consorti suae, in summa flnor. 2742. et 90. den. 
divisionaliter obventam, in oppido Szent-Miklós et 
possessionibus Andrásfalva, et Pribilina, in cottu. 
Liptó, adjacentem portionem possessionariam, nec non 
paratam flnor. 900. summam, per fratrem suum ger
manum, dnum. quondam Ladislaum Szentiványi, pro 
portione deficientis ejusdem aeque germanae sororis 
Annae, Mariae Szentiványi, eidem dnae. Julianae 
depositam cum eadem consorte sua distraxisset, ac
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tam horum distractione, quam communiter quaesitis 
pecuniis, bonis ipsius dni. Francisci Palásthy paterno- 
aviticis, et potissimum Keszihoczensibus, Drenoiensi- 
bus. et Palásthensibus investivisset, partim etiam in 
exsolutionem sororum suarum et paternorum debito
rum, onerumque ultra, 3000. tinos, insumpsisset; 
prout et certas, suo loco recensendas, res mobiles, 
allodialiaque pecora, ex laribus ipsius Julianae Szent- 
iványi paternis obtinuissent. Praetereaque copiosas 
pretiosasque vestes et clenodia. ultra 2000. flnor. 
valoris secum allatas, aeque necessitate ferente refe
rendas, majori ex parte insimul distraxissent, seu 
etiam pro conservatione depositas, defuncta dna. Maria 
Palásthy, soror ejusdem dni. Francisci Palásthy, titulo 
restantis cujuspiam de juribus paternis sui exsolu
tionis detinuisset, partim etiam filiae suae Bar
barae Palásthy, in sortem et titulo emaritationis 
assignassent. ac nihilominus propter ejusmodi ma
ternas vestes et clenodia, allodialiaque pecora ipsi 
tiliae suae Barbarae Palásthy vix aliqua alia ex 
paternis mobilibus aut vestibus in emaritationem de
disset. Quam denique portionem in Palást, in F,- 
Rakoncza ipsa Barbara Palásthy ab eodem genitore 
suo anno 1743. interimaliter, et modo dumtaxat pro- 
visorio obtinuisset; taliterque ipsius Barbarae Pa
lásthy praemissa materna mobilia et immobilia, pro
libus ejus majori ex parte ex ipsis paterno-avitici, 
bonis Palásthyanis adjustanda, coinpensandaque veni
rent. Adhuc vero idem Franciscus Palásthy materna, 
maternoque avitica bona sua in Koros, Kolon, Sárfü, 
Krtócz, Carponae, Dereslén, Kagy-Endréd, Kis-Salló 
Fakóvezekény, Kémesén et And ad flnos. 250., ita 
et paterno-avitica in Szuhány, Keszihócz, Drenó et
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Palást aeque ad 2500. potissimum, durante hocce 
ultimo matrimonio suo, oberasset, et inonerasset. Sed 
et unus, genitor avus et abavus ejusdem, utpote 
Frandscus, Thomas et Nicolaus Pálásthy, loco pa
terno aviticorum Palásthyanorum, uxoria, materna, 
et materno avitica, Julianae quippe Ujfalussy, Sophiae 
Pakó, Catharinae Kondé, et Oatarinae Baracskay in 
possessionibus Barak, Baracska, Nyitra-Apáti, Nyitra- 
Vicsap, Kis-Salló, Pakóvezekény, Domanik, Baki ez, 
Ipolykeszi, Tökésujfalu, Bátorfalu, Kővár, Ináncs, 
Százd, et Terbegecz partim fratribus, partim sororibus, 
íiliabusque suis perpetuo cessissent et obligas sent, ac 
taliter modo fatis functi Francisco Pálásthy foeminei 
sexus successores ex universis bonis prorsus exclusos 
reddidissent Sicque unica filia Barbara in nullis bonis 
particeps facta haberetur. Harmadszor házasodván, 
Hódossy Máriával, Dacsónéval, ennek Drenót »Íratta 
be 2000. írttal., a végrendeletben pedig még 500. 
fitot. hagyott neki és a drenói malmot, „bona pa
terno avitica in Keszihócz, Szuhány, Dacsolam ulti
mae conthorali suae obligasset.“

Kéri tehát, miszerint az alispán kiküldetvén 
Hódossy Máriához, hogy a családi iratokat eskü alatt 
adja át és a tékozlásokat állapítsa meg. Nedeczky 
Kristóf. (Datum nincs.)

Felszámítja pontról-pontra a tékozlásokat; P —y 
Miklós 4388. frtot. 1629— 1651-ig; Pálásthy Tamás, 
Miklós fia 1625— 1666 — 1679-ig 5377.50. Ferencz 
senior 13. és 29. jobágyot kapóit, tékozlot.t. 11,000 
frtot.; ifjabb Ferencz tovább ment.
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Nedeczky Kristóf azonban csak részben nyerte 
meg perét: a családleveleket, a többit „bottal üsd a 
nyomát.“

1 Palásthy Tamás.
1) Baracska}' Kata.

2) Zobonya Sóti.

/Miklós.
U) l ’alojtay Anna. 2) Komló Kata.

/Anna. /Judit. /Tamás. Magdolna.
(Benkovies Alb. lEmódy Máty. (Bakó Sóti.

/Ferenez.
\1) Ujfalnsi Juli. 2) Pongrácz 

I Éva.
(Ferenez
11) Szentiványi Juli.
12) Laszkáry Sófi.
12) Hodossy Mária.

-I ‘
/Borosa.
\ Nedeczky Kristóf.

301.
1741-ben Palásthy Korcsa, Balogh Gáspár de 

Ocsa özvegye. — ugvszinte Palásthy Anna-Maria, 
Szmrecsányi Imre neje, Sándor Mihály bárótól aug
menti gyanánt, 2000. frtot. vesz fel a zálogbirtokokra 
Kis Igmándon és Sz.-Mihályon.

302.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod egr. Stephanus 
Ernődy, Christinae, Franciscus Brotha, Mariae et 
Georgius Palgsthy, Elisabethae conthoralium suarum, 
filiarum vero egr. Andreae Morócz ex nob. dna. 
Helena Donré procreatarum nominibus, nostram per
sonaliter venientes in praesentiam, per viam solemnis 
protestationis . . . nobis praesentaverint infrascriptam 
latino idiomate concinnatam protestatorio — contradi -

1741.

Yáczi hh. irat
tár.

1741.

f. 8. pr. p. dn. 
I-am Quadra
gesimae id est 

21-a mensis 
febr. N yitra. 
Prot. 102. fol. 
166.
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1742.

ápr. 1. Yeszp. 
Yvs. 10.

ctionem, tenoris sequentis: qualiter ipsi Protestanten 
intellexissent, quomodo fatarum conthoralium, suarum 
genitor, dictus Andreas Morócz, seposito erga filias, 
ex priori matrimonio susceptas, naturali paterno amore, 
nonnulla jura avitica, tam materna quam paterna ex 
praedecessoribus suis in protestantes legaliter devol
venda, ex eo, quod talia sive aere ex distractione 
maternorum bonorum comparato, sive vero ex fru
ctibus bonorum avitorum, nonnulla redemerit, talia 
pro acquisitis censendo, in praejudicium prolium suarum 
et derogamen legum, aliis involvere, inscribere, ac 
abalienare intenderet, ut ne fors eatenus sive in locis 
authenticis, sive vero intra privatos parietes coram 
nonnullis personis fassiones quoque celebrasset, po
tissimum si et in quantum jura talia modernae con- 
thorali Elisabethae Ivánja inscripsisset, aut saltem id 
adtentare vellet, hinc itaque ejusdem facto damnabili 
. . . inhibent . . .  ex solemniter contradicunt et 
reclamant etc. . . .  '

/Palásthy György.
IMorócz Erzse.

303.

Nos cap. etc. — quod nob. Catharina Palásthy, 
egr. dni. Joannis Alexandri Potyondy conthoralis, 
suo, quam et nob. Juditka aeque Palásthy, car
nalis et uterinae sororis suae egr. dni. Joannis Rado, 
conthoralis nominibus et in personis, nostram pers. 
veniens in praes, per modum et formam solemnis 
protestationis, contradictionis, cassationis, mortifica
tionis, proposuit et detexit coram nobis in hunc 
modum. —  Qualiter, prout eadem protestáns sub- 
intellexisset, sed et revera in notitiam ejusdem reecn-
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ter tantum pervenisset, perillustris ac gener, dnus. 
Emericus Niczky, nescitur unde motus, quibusque 
ductus considerationibus, certum quemdam jobagyi- 
onem, providum quippe Bakonyi, ad bona, ceterasque 
portiones in poss. Hahát in cottu. Szaladiensi, cum 
moderna protestante, ceterisque condivisionalibus ejus
dem hactenus in statu indiviso existentes, dietamque 
dnam. protestantem et condivisionales ejusdem jure 
avito Palástliyano aequaliter respicientes spectantem, 
et pertinere debentem, illustri ac gen. dno. Alexandro 
Skublics vendidisset et abalienasset; et ne fors plures 
etiam ejusmodi jobágyiones portionesque possessiona- 
rias, dictam dnam. protestantem sororemque ejusdem 
praememoratam, jure praemissum esset, avito Palás- 
thyano respicientes, jam hactenus abalienasset, aut in 
posterum quoquo modo abalieuare niteretur, damno 
et per judicio dictae dominae protestantis, mentiona- 
taeque sororis ejusdem jurium derogamineque pariter, 
laesione valde gravibus et manifestis. — Idcirco eadem 
bona protestáns suis, suorumque, ac sororis suae 
juribus in tempore consulere cupiens, ne vel per taci
turnitatem et silentium ejusmodi jam facta, aut ne 
fors fienda jurium Palástiauo-aviti or. divenditioni, 
abalienationi et inonerationi quoquo modo consensisse, 
juribusque suis cessisse —  videatur. Facta prius 
solemni, uti praemissum esset, coram nobis protestatione 
eidem contradixisset reclamando, et reclamasset contra
dicendo, prouti protestata est, contradixit et recla
mavit palam, publice et manifeste. Coram nobis h. 
et. Datum in cap. nostro die 1-a mensis április anno 
dei 1742. Praesentibus et supra.

/Potyondy Sándor. 
(Palásthy Kata.

/Radó János. 
(Palásthy Judit.
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1743.

25. mens. nov. 
Nyitra. Prot. 
102. fol. 227.

1
1

304.

Nos cap. ecclae. Nitr. —- quod egr. Georgius 
Koncsek, veluti mandatarius egr. Josephi Zibak, no
stram personaliter veniens in praesentiam, per formam 
solemnis protestationis . . . exhibuit nobis latino 
idiomate conscriptam contradictionem, tenoris istius- 
modi: nomine et in persona egr. Josephi Zibak, 
Andreae Köröskény, et familiae Joannis, Pauli et 
Andreae Palásthy, ac aliorum ex familia Köröskényaua 
condescendentium, universorum successorum, prout et 
Spanykianae per formam solemnis protestationis . . . 
egr. Georgius Koncsek coram nobis detexit: qualiter 
intellexisset. . . quod familia praetensivo modo Thu- 
róczyana, utpote Andreas, Valentinus et Adalbertus 
Thuróczy, exquisitis sub praetextibus et coloratis, 
sibi notis rationibus egr. Michaelem Tarnóczy ejusdem 
jure cointeressatos, in tantum circumvenissent, ut 
quale jus idem praenominatus Tarnóczy . . .  ex jure 
Köröskényano in possessione Alsó-Köröskéuy, praedio 
Nagy-Ohaj et Alsó-Mikófalva cottu. Nitr. sperare.... 
potuisset, tale in perpetuum . . . dictis Thuróczyanis 
in 1400. fi. vendidisset . . . quia vero idem Thu
róczy similia bona, sed nec amici ejusdem possedissent 
umquam, sed talia in possessione ac praedio omnia 
inter lineas Köröskényanas et protestautes et fa
miliae praereceusitae protestantium essent, uti pateret 
ex capitularibus, plurimis fassionibus et publica noti
tia, ita etiam inquisitionibus ex plurimis, testem red
deret Michaelem Sennyey iusperate sericio cingulo 
colligatum aquae injectum, sine testamento ex hac 
luce nullo haerede post se relicto decessum, et quae
que jura sive ex defectu seminis, sive vero ex jure 
*egio undecumque latente promanassent, jam talia
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per familiam Köröskényanam anno adhuc 1700. im 
petrata statutione firmatos . . . fuissent, itaque n 
per taciturnitatem venditioni et translationi praede 
claratae ex parte protestantium consensus praebeatur 
eidem venditioni Tarnóczyanae . . .  in Alsó et Felső 
Köröskény ac praedio Kagy-Oliaj . . ex parti 
Thuróczyanae flendae appropriationi contradicit e 
reclamavit . . . coram nobis etc. . . .

Nb. Tliuróczy András, Bálint és Béla, Bá l ff; 

János, Magyarország nádorától bizonyos jogokat és 
Alsó-Köröskényre statutiót, donatióképen és vevés utjár 
birt^földekre jogot nyert. Ezen statutió és introductu 
ellen számosán a Köröskény-családból számlázottal, 
protestáltak; a többi közt Bartakovics László és 
Mihály, Demeter Barbara, Illés István neje, Sándor 
Imre. Mely protestatiók mind ezen időben keltek.

305.

In capitulo FTitr. — personaliter comparens egr. 
Andreas Palástliy tum nomine proprio, quam et Petri 
uterini fratris mei ita et sororis meae Barbarae Pay, 
egr. Francisci Pólyák conthoralis, necnou aliorum 
consanguineorum meorum, totali statutioni Thuró- 
czianae solemniter protestando contradixit.

306.

Egr. Joannes et Andreas Palástliy, filii Adami 
Palásthy, tam suo quam item fratris ipsorum carnalis 
et uterini Pauli Palástliy ita et reliquoram cointe- 
essatoruin et condivisionalium suorum nominibus, in 

quantum juri Palásthyano in possessione Alsó-Körös- 
kény habito, praesens donatio pro parte egr. Andreae, 
Valentini et Adalberti Tliuróczy, die 21-a ejusdem 
peracta praejudicare videretur, contradicunt et pro-

e

e

t

r
l

l
i

1743.

die 1-a septbr. 
Nyitra. Prot. 
103.

1743.

die 14-a aug. 
Nyitra. Prot. 
103. fol. 103.
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1743.
die 1-a septbr. 
Nyitra. Prot. 
103.

I

testantur in cap. Nitr. personaliter comparantes prae- 
attacti dni. nob. contradicentes.

Palásthy Ádám.
1

András. János. Péter. Borosa. Pál.

307.
Personaliter in cap Nitr. — comparens egr. 

Carolus Przichovszky de Przichovicz, qua tutor et 
curator prolium suarum et nomine earum e contho- 
rali condam sua nob. dna. Barbara Szászy, prole 
natu seniori nob. dni. Adami Szászy, filii nob. d. 
Helenae Palásthy de Alsó-Köröskény, susceptarum, 
Antonii, Josephi, Caroli et Mariae. Nec non etiarn 
nomine dni. Stephani Szászy p. t. plebani oppidi 
Levensis, Helenae conthoralis nob. d. Gabrielis Le- 
hotzky, Catharinae conthoralis nob. d. Nicolai Szabó, 
Josephi rd. Prancisci p. t. capellani Levensis et 
Joannis Szászy, natu minori fratrum sororumque 
supertactarum Barbarae Szászy carnalium et uteri
norum, aliorumque etiam ejusdem proximorum amico- 
corum, affinium, cognatorum, consanguineorumque quo
rumlibet, quibus praesens interest, et expedit statu
tioni Thuróczyanae die 21-a augusti anni 1743. actae 
quoad bona seu in Alsó- seu Felsö-Kereskény aut 
praedio Mikofalva jacentia quocumque titulo juris ad 
familiam Palásthy et condivisionales amicos haere- 
ditarie devoluta et appertineutia, solemniter prote
stando contradixit. ^

/Szászy Adam.
1 Palásthy Ilon.

.. 1
Ádám.

1
jBorcsa. István (plébános.) /Ilon. /Kata.
(Przichovszky Károly. (Lehoczky (láb. (Szabó Miklós.

1
Antal. József. Károly. Mária.
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308.

Palásthy Tamás 1638-ban Kolonban hat jobágy- 
telket, népeset, s egy pusztát Várj assy János és neje, 
Kondé Katának 300. írtért, zálogba adott. Várj assy 
a zálogbirtokot 1732 ben Alvinczy Péternek, ez Orbán 
Pálnak, ez Maholányi Tamásnak, ez Jakiin László
nak. ez Almássy Péternek engedte át, megkapván 
mindenki az ő pénzét; ettől Palásthy Ferencz, lutli. 
Ujfalussy Julinak fia 1733-ban 800. írtért, kiváltván, 
ismét a Palásthyak kezébe hódította, de nehány hó
nap múlva Bacskády Józsefnek 1100. írért. 12. évre 
elzálogosította. Ekkor a birtok már csak három népes 
és 4. néptelen telekből állott. Almássy József 1738-ban 
tudósítja Palásthy Ferenczet, hogy Bacskády József 
a zálogtelekre curiát épit; Bacskády József pedig ér
tesíti Palásthy Ferenczet, hogy a zálogtelkekből egy 
néptelen telket, egy malmot magának megtartott. De 
Palásthy Ferencz, mindezeket elhallgatván, Bacskády 
Józseftől a koloni birtokra ismét 500. frtot. vesz fel 
és a zálogidőt ismét 12. évre kiterjeszti, felhatal
mazván Bacskádyt 300. írtig, építkezhetni.

309.

Nos cap. etc. —  quod nob. dna. Catharina filia 
Balthasaris Falásthy, ex conthorali sua Anna Kön- 
czöl suscepta et progenita, conthoralis vero egr. dni. 
Alexandri Potyondy, nostram personaliter veniens in 
praesent. oneribus primum, et quibuslibet gravami
nibus universor. haeredum, et successorem, fratrum 
item sororum proximor, et consangvineor. suor, et 
alior. quorumlibet, quos videlicet infrascriptum tan
geret et concerneret, sive tangere et concernere jam 
vel in futurum quomodolibet posset negotium, per

1743.

P —y N. Ivit. 

1743.

jan. 16. Veszp. 
Vol. 11. ur. 3.
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omnia in se assumptis et levatis — matura denique 
prius et exacta animi, sui deliberatione, superinde 
praehabita, sponte et libe re vivaeque vocis suae mi
nisterio fassa est; pariter et retulit coram nobis in 
hunc modum. -— Qualiter eadem fatens, certis bonis 
iisque rationalibus de causis, motivis et respectibus, 
praesertim vero, quod a bonis ab intra declarandis, 
remotioribus in partibus suam fixerunt habitationem 
inducta certam unius, et medii jugeri vineam suam 
nobilitarem, in promontorio possessionis Paloznak, 
cottu. Szaladiensi existent, habitam, cui a superiori 
infra nominandorum emptorum, ab inferiori autem 
Stephani Szabó, nec non Adami, et Josephi Balogh, 
vineae proxima jungi vicinitate perhiberentur, simul 
cum cunctis suis utilitatibus, fructuositatibus, et emo
lumentis, ac appertinentiis quibuslibet, ad eamdem vi
neam de jure, et ab antiquo spectantibus, et pertinere 
debentibus, sub suis veris metis, et antiquis limitibus 
existent, habi’is; proinde Benedicto Kulcsár, et He
lenae Bergyegh couthorali ejusdem, haeredibusque, 
et posteritatibus eorunidem utriusque sexus universis 
in et pro florenis ducentis viginti quinque, id est: 
fluis. 225. rhen. per emptores fatenti depositis; per 
eamdemque fatentem (privatim coram nobis retulisset), 
plenarie defectuque sine omni ad se perceptis, et 
levatis, omni eo jure perennali, quo eadem fatens 
eamdem unius et medii jugeri vineam possedisset, 
aut in futurum possidere potuisset, utendam, tenen
dam, possidendam pariter et habendam dedisset, ven
didisset, prouti dedit, vendidit, per manusque eorum- 
dem emptorum mox et defacto tradidit, et assignavit. 
Nullum jus, nullamque juris aut dominii proprieta
tem perlibata fatens in dicta unius, et medii juger
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vinea per amplius reservando, verum totum, et omne 
id, in mentionatos emptores praescriptamque eorum- 
dem utriusque sexus prosteritatem universam trans
ferendo, et rederivando, pleno jure, et reali cum 
effectu, legali quoque evictione, eatenus in se, suosque 
assumta: harum nostrarum vigore, et testimonio lite- 
rarum mediante. Datum ex capitulo nostro die 16-a 
mensis januarii anno domini 1743. Praesentibus reve
rendissimis et admodum rerendis dnis. Martino Biró, 
antelato ecclesiae nostrae praeposito majore, prae
posito infulato, beatae Mariae, Magdalenae de Felső- 
őrs; Michael e Pöstény Lectore, abbate b. Michaelis 
arcbangeli in Insula beatae Mariae Virginis juxta 
Budam, Stephano Bubniczay cautore, praeposito beati 
Michaelis arcbangeli de Hantba, Francisco Xaverio 
Szabó, custode cathedralis vacante, Stephano Kiss 
canonicis. In hac ecclesia nostra Deo jugiter et de
vote psallentibus atque famulantibus.

310.

A honti sedria Szebelében, keszihóczi Palásthy 
Ferencz folyamodására, Keszihóczon a földesurak ille
tőségének aránylagos megállapitását elhatározza : 
kiküldetik Baross, Gábor és Török András.

1743.

■ 13. febr. P —y 
N. lt.

1743.

Palásthy Ferencz, Ferencznek fia, Tamásnak 2 8 . oot. P—y
N ltunokája, Kolonban levő Palásthyak birtokát, Bacs- ' •

kády József kezében 250. frt. zálogban, további 12. 
évre meghagyja, úgy, hogy még 50. írtig, épületeket 
is tehessen rajta. Actum Keszihócz 28. oct. 1743.
Bácskády József. Palásthy Ferencz.
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28. oct. P—y 
N. It.

1743.

1743.

14. dec. Ben. 
Pr. CC.)p. 152.

1744.
17. jan. P—y 
N. It.

3 1 2 .

Bacskády József, Palástliy Ferencztől 200. irtot, 
kölcsön vesz, melyet jövő év András napján lefizet. 
Keszihócz, 28. oct. 1743. Josephus Bacskády.

3 1 3 .

Palástliy Ferencz, cancellariae consiliarius refe
rendarius Gardon-Paláston, Honiban házat építtetett 
magának. Hellenpach Károly báró, Fekete Pál ügy
véd által a convent előtt tiltakozott „castellum jani 
majori ex parte exstruxisse et adhuc continuare velle, 
ne autem per hoc juribus suis et cointeressatorum 
suor, aliquid praejudicii inferretur, taliterque metae, 
involvantur, nunc siquidem in confuso A. F. Közép - 
Palást, vel etiam Gardon-Palást propter regni hujus 
antecedaneas vicissitudines possiderenter, titulatum 
dnum. consiliarium ab ulteriore aedificii continuatione, 
tamquam in alieno terreno inchoati, inhibet, et pro
testatur, ita alios quoque, si qui domos, hortos, mo
lendinaque iu dicto praedio exstruxissent, vineas, ter
ras aut prata per praeviam vicissitudinem regni et 
confusionem ad jura sua alia Palásthyana, , applicata 
haberent, inhibet, reservando sibi facultatem reviu- 
dicandi. “

314.

Baross György, honti alispány, az udvari kir. 
tanácsos, Palástliy Ferencz panaszára vizsgálatot ren
del, váljon Palástliy István, kit a tanácsos Ferencz 
csak Kucserának, vagy legfölebb Dubraviczkynek 
nevezett, a tanácsos urnák kaszálatlan rétjére marhát 
hajtatott-e, azt letapostatta, sőt a tanácsos emberét 
kegyetlenül megverte, úgy hogy több héten át nem
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•■dolgozhatott. Datum in F.-Sember. 11. jan. 1744. 
luem vit ecomes.

815.

Az udvari tanácsos, Palástliy Ferenc/ másodszor Jj9, 
szólittatik fel. hogy a Pongrácz Évától átvett birto- 
liok-zálogárt, 2600. frtot., melyet keszihóczi Palástliy 
Ferencz a megyei hatóságnál letett, vegye fel. Datum 
Kistfir. Trajtler István, szolgabiró. Trajtler József, 
•esküdt.

016.

Palástliy Ferenc/ referendarius 1744. febr. 26. 
perbe veszi Nedeczkyéket, Palástliy István és más 
földbirtokosokat litvarczi pusztán, mert ezek Palástliy 
Ferenc/ emberének szekerét, melyen két kereszt zab 
volt, erővel elfoglalták, azon indokból, bogy ez 
zabtizedelés alá volt vetve, a tizedelést pedig Pa- 
lásthy Ferencz nem várta be. Ez történt 1740. circa 
festum nativitatis b. Mariae V. tehát septemberben, 
holott a tizedelést aug. 20-ig bevégezni a törvény 
parancsolja. ^

Palástliy Ferencz megnyerte perét, az Ítélet ez:
Deliberatum est: reliquis partium ab utrin- 

que allegatis, circa quaestionem juris versantibus ac 
signanter, utrum dua. Gasparo-ßalogliiana, ita et 
dna. Emerico-Szmrecsány in Litvarcz non nisi jus 
pignoris habentibus, nullam tunc decimam praestare 
assolentibus, pars A.) tanto immunis a decimatura 
esse debeat, his intermissis. Quandoquidem utriusque 
ordinis pars J J .)  actionalem partis A.) allodialein 
avenam jam ad currum subditi ejusdem A.) assum- 
tam, sine praevia debita ejusdem partis A.) compe
tenti requisitione, adeoque absque via, lege, utpote

jul. P—y 
lt.

1744.

1744.

■y N. Ivit.

14
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art. 17. A. 1609. praescripta auctoritate propria 
occupare, nobilitaremque praevogativam partis A.) 
taliter laedere licitum non fuisset, ii item nihilominus 
in quantum jus decimale ibidem nefors habuissent, 
modalitate, adeoque via citati art. 17. contra violen
tos decimae ablatores, ad duplum desumendum pro
sequi intermisissent, taliterque propria dumtaxat aucto
ritate, homines partis A.) ad eumdem currum exi
stentes, in loco actionali, adeoque in via communi 
sistere, actionalemque avenam dejici facere, et ad 
usus suos convertere non duhitassent, quam nec ad 
praesens etiam restituissent, non sine gravi nobilitaris 
praerogativae laesione. Hinc eosdem utriusque ordi
nis J J .)  in dictis poenis violentiae tam a parte sui, 
quam etiam a parte assumti, videl. Jacobi Pétor con
vinci et adgravari. (Pétor Nedeczky Ferencz embere 
volt.)

A vesztő fél föl ebbezett. És Palásthy Ferencz 
a sedrián, később a kir. táblán is elvesztette perét. 
Eme barátságtalanságok a Yasmegyéből az ősi csa
ládi fészekbe visszatérő Palásthy Ferenczet kezdettől 
végig zaklatták. A palásti nemesek mindenben akadé
koskodtak az uj lakó és birtokos ellen.

Dacsóék ellen, kik keszihóczi birtokait megtá
madták, 1759-ben a hétszemélyes táblán megnyerte. 
„Deliberatum est. Privilegio sub E.) intuitu portionis 
Palásthyanae in Keszihócz e possessorio Dacsoianorum 
ad manus Palásthyanas per legitimas sub nris. 6. et 
item A. T. Y. perennalis juris acquisitiones ante duo 
saecula devolutae, jam obsoleto, ad subvertenda in 
instrumentis praeexhibitis legitimata, ad Palásthyana 
jura non sufficiente, eosdem PaMsthyanos intuitu ejus
dem absolvi.“
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O l i .

Baross Pál donatiót kapott Dal inadra, Dulók 
egykori birtokainak egyikére, be is vezetette magát; 
Palásthy Anna Mária, Szmrecsányi Imrének neje, 
ha a dűlői pusztán lakó emberei ezen beigtatásnak 
nem mondtak volna ellene, ő a convent előtt Trecska 
Tamás által tiltakozik, mert örökösödési birtokai, és 
részben már az ö birtoka.

318.

Az alább is megirottak, egyrészről én ifjabbik 
Palásthy Ferencz, fölséges koronás királyné asszo
nyunk udvari tanácsa, — másrészről én idősb (keszi- 
hóczi) Palásthy Ferencz, tek. Hontli vármegye törv. 
táblabirája, magunkra vállalván feleségünk, gyerme
keink terheit, valljuk: hogy néhai i'ulv. tek. és ngys. 
báró Pongrácz Éva asszony itt Paláston és F.-Kakon- 
czán levő portióján atyafiságosan egyeztünk meg, kö
vetkezőképen : fin ifjabb Palásthy Ferencz, a mely 
portióját b. Pongrácz Éva asszonynak, legatariusi 
cessiójából actu zálogban bírom, azt praeter perceptos 
jam terrarum arabilium et pratorum hujus anni fru
ctus, a hátra levő dézsmával együtt, in instanti erga 
depositionem 2600. 11. idősbik Palásthy Ferencz bá
tyám uramnak remittálva, azt a házacskát is, mely 
residential« mellett lett, mostani majoromon fölül 
vagyon és molnár lakik benne, pinczével együtt, in 
perpetuum cedálom, úgy mindazonáltal, hogy azon 
molnármester benne lakozzék és jövendőben az oda 
építendő korcsmaházzal, de ez útnak, sem a residen- 
tiámnak, sem pedig más mellette levő fundusaimnak 
valamit ne praejudicáljon.

Én is, idősb Palásthy Ferencz, atyafiságos jó-

1744.

6.jut. Ben. Pr. 
CC.) p. 222.

1744.

19. aug. P—y 
N. lt.

6.jut. Ben. Pr. 
CC.) p. 222.
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akaratjáért, öcséin uramnak a szőlők pendens fructu- 
sait, a bordézsmával és kerti ez idei haszonnal együtt 
ő kegyelmének engedem, úgy mindazonáltal, hogy 
átesvén a szüreten és dézsmáláson és a kerti hasznot 
is bevevén, azon szőlők is, a kerttel együtt ipso facto 
nunc pro tune pro resignatis tartassanak. Ezen fölül 
contradictiomat is, melyet a nemes vármegyén juhak 
aklya iránt nem régiben interponáltam, az ő kegyelme 
ellen indított processussal együtt nemcsak cassálom, 
de ezt, a mellette levő pálinka s más ottan álló há
zakkal és fundusokkal együtt in perpetuum cum omni 
jure meo transferálom. Hasonlókép az iránt is, suli 
verbo nobili assecurálom, hogy miuemii készpénz, s 
gabonabeli s más adósságai vannak a jobágyoknál, 
öcsém uramnak, azoknak incassatiójábau assistálok 
és segítségül leszek. Datum Palást, 19. aug. 1744. 
Ifjabb Palásthy Perencz. Coram nie Andrea tíyur- 
csány, parocho Palástensi.

1745. 319.
11. sept. P- 
N. It.

-y Dubraviczky Péter, nehezteléssel a fölött, hogy 
tanácsos Palásthy Ferencz, Palásthy Istvánt a honti 
gyűlésen gyalázatos szavakkal illette, csizmadiának 
nevezte, bizonyságot ad Írásban, hogy Palásthy István 
Palásthy Gáspár és Batta Sófitól származik, „Istváu- 
nak fia volt Mihály, Mihálynak pedig István, kiket 
is, mint öreg atyját, mint Mihályt, ennek édes atyját 
jól ismertem, egy faluban lakván Dubravicza nevű 
helységben Palásthy Mihálylyal. Ami pedig jószágát 
illeti, itt Nógrádvármegyében, Kálno helységben job- 
ágyokat birt, de öreg atya Batta uraiméknak elzálo
gosította.“ Datum Kislibitse. die 11. sept. 1744. 
Dubraviczky Péter, táblabiró.
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320.

Kiskürtösi helység esküdt tagjai bizonyságot t e s z t 
nek, hogy Palásthy István, Kiskürtösön „néhány esz
tendeig lakván, mindenkor igaz nemes embernek tar
tatott, nem is emlékezünk arról, hogy valaha taxa
listák közé conscribáltatott volna.“ Datum in curiali 
possessione Kiskürtös, die 17. sept. 1744.

321.

Piixy István, „ha valami ellene valót commitál-fi- 
tani volna Palásthy István öcsém urnák, azt én re- 
vocálom, és annihilálom; mostani alkalmatossággal 
reflectálom magamat, amint állítom is, igaz Palásthy- 
nak lenni, hitem szerint.“ Datum Szebeléb, die 6. 
oct. 1744. Paxy István.

322.

Tanácsos Palásthy Ferenczet, keszihóczi Palásthy G. 
Ferencz és Nedeczky Kristóf kérvényére a Szebelé-N 
ben tartott honti sedria, némely dűlök után, mint 
Brezó, Szücspatak, Bandihegy, a dézsmaszedéstől le
tiltotta.“ Datum Kistur, 6. jan. A. 1745. Trajtler 
István szolgabiró.

323.

Ezen ügy, a  dézsmaszedés, egyességileg döntetett 14. 

el az atyafiak közt. A tanácsos Palásthy FerenczuekV 
Gyurcsányi András, palásti plébános volt a képvi
selője. 1. Brező dűlő a birtokosok közt felosztatik;
2. Húros-pataka, máskép Szücspataka allodiaturának 
lenni állapittatik meg; 3. Pongrácz birtok, mivel azt 
Palásthy Ferencz tanácsos ur pénzen szerezte, az ő 
saját allodiaturájának kimondatik; 4. Bende hegy

sept. P—y 
lt.

1744.

1744.

net. P—y 
lt.

1745.

jan. P—y 
lt.

1745.

.fill- P—y 
lt.
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keszihóczi Palásthy Ferenczé legyen. „Intuitu reli
quarum praetensionuni, invicem oppositarum, conve
nire non valentibus, ideoque iisdem in statu quo 
remansis.“ Actum in Palást, die 14. jul. 1745. Akay 
Georg, judriae. Steph. Trajtler, judlium. Joannes 
Trajtler jurassor.

Lib. BB. lül 
dec. JO. Túró- 
czi prép. hh 
iratt. Beszter-

Palásthy János nemességéről, Kyitra várni egyének 
. bizonyítványa Zsólyomban felolvastatik.

czeliányán.
174(1. 325.

23.jul.Beu.Pr. 
CC.) p. 343. 
vau Ben. f. 77. 
n. 1. is, de az 
itt kivonato- 
zott világo

sabb.

Palásthy Mária Anna, Szmrecsányi Imre neje, 
Palásthy Pálnak leánya. Schneider Zsuzsitól, kinek 
atyja Schneider Tóbiás, anyja Kristóf Zsuzsi volt, 
Bécsben Mária Terézia király előtt vallott (máj. 2-án 
1746.) teljhatalmú megbízottja által szerződést kötött 
Ernreiter Katával. Schneider Tóbiás özvegyével. Bá- 
thon levő ősi birtokot 2500. írtért., a németekhez 
visszávándorolt özvegytől örök áron megvette.

1740.

15. jan. P—■Y 
N. ít.

326.

Palásthy Ferencz de K. a drenói falubeliekkel 
egyességet kötött a Litavicza vizén épült malomra 
nézve: 1. bocsátottam őket harmadrészre, úgy, hogy 
még a successorimtól is tartassanak meg benne; ha 
pedig Isten valami ostorral látogatná meg, tehát köz
költséggel tartozunk azt igazittatni, vagy ha szükséges 
lesz, újonnan is felépíteni; 2) a malomnak a falu 
tartozik gondját viselni, a malom árkát tisztítani, s 
az aprólékos reparatiót, mind a malom, mind az árok 
körül végezni; ha nagy ruinája vagyon, in casu illő 
én is tartozom concurrálni. Datum Kcszihócz, 10. jan. 
1746. idősb Palásthy Ferencz.
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327.
Dacsó-l’alásthy per.

Anno 1746. die 9. máj. levat causam Stephanus 
.Dacsó, (pia frater natu major, et Maria Hodossy, 
inter alios, contra Franciscum, et Stephanum Palásthy 
et Christophorum Nedeczky et consortem ejus Bar
baram Palásthy ac alios Keszihóczenses compossesso
res. Pars A.) ad Palásthyanorum procuratoris petitum 
pro fundamento actionis quoad 1. assumtam posses
sionem Keszihóez producit privilegiales Belae IY. de 
amo 1243. E) et cupit ipsam possessionem pro ma
sculis adjudicari.

Palástinak ellen a felperes: „Dnus. Palásthy, 
qua fassionarius non potest fatentis jura radicalia 
disputare et foeminei sexus jus sibi applicare.“ Tehát 
a birtok ősi jogát visszaadatni kéri.

Dacsóék joga Keszihóczra kétségtelen volt. 1243. 
óta mindig bírták.

1413-ban Lnka családdal, mely oldalág volt a 
Dubak ős után, osztály le tt; Keszihóez Dacsóéké 
maradt, Lukáék Sutolczot kapták.

1418. Lukáék, az evictió jogán, Keszihóczon 
követeltek.

1439. 1448. 1452. 1465. 1466. 1475. 1494. 
mind Dacsóék jogairól szóltak Keszihóczra.

Palásthvak birtoka 1530-ban vette kezdetét K e
szihóczon. 1528. Dacsó Gáspár egy rétet: „tolja“ , 
elad Palásthy Andrásnak és fiának, Benedeknek. — 
1530-ban Dacsó Gáspár egy telket Palásthy András 
és Benedeknek örök áron elad. 1533-ban pedig 6. 
jobágytelket. 1536. Dacsó Gáspár végrendeletileg 
Palásthy Benedeknek 6. jobágytelket adományoz; 
1540. Benedekkel egy zsellérhelyre megegyez; 1543;

, 1746-1772-ig.
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András iiai: Benedek, Tamás, Mihály keszihóczi bir
tokukat felosztják; 1563-ban jan. 20-án királyi pa
rancscsal a bárom testvér birtokaikban statuál tatnak.

Dacsó ék gyökeres joga és Palásthyak örök áron 
vásárlásból született joga kétségtelennek tűnt fel Ke- 
szihóczon. A kivételeskedés Dacsóék részéről abban 
forgott, bogy Dacsó Gáspár, a tékozló, csak 7.. nem 
pedig, amint Palásthyék most bírnak, 14. vagy 15. 
jobágytelket adott el; semmit sem határozott; Pa
lásthyék érvelése megdönthetetlenné lett: „pars J .)  
nihil hic acquirere vult; ubi aliquis acquirere vult, 
ibi jus, ad quod semet statutorii provocant, produci 
debet; pro manutentionc autem juris sufficiunt ipsae 
statutoriae, in quibus exprimitur, jure perennali Pa- 
lásthyanos statutos fuisse. Satis etiam est, quod ultra 
200. annos doceatur possessio jure proprietario habita 
et tractata; adeoque praetensum partis A.) privile
gium, qua obsoletum, cujus vires, in quantum etiam 
habuit, jam pridem evanuerunt, considerandum venit, 
nulloque modo ultra duo saecula habitum possesso
rium turbare potest. —  Inauditum, nec rationabile, 
nec practicabile est, post duo saecula collateralis 
lineae fassiones, quoad rationabilem abalienationem 
in quaestionem sumere. Anno 1563. Palásthyani pure 
statuti sunt in perennalitate, ultra 190. annos in paci
fico dominio sunt; hoc ergo statutum, et tot annis 
usu roboratum jus, per obsoleta jura tolli non potest.

A  megyei sedrián mily ítélet hozatott, az iratok 
nem mutatják; de mind a két fél fölebbezett a kir. 
táblára.

Ami hazánkban kívánatos, hogy a helyek név- 
változtatásai és a mai helynevek megállapodásai is- 
mervék legyenek, itt is előfordul Keszihóczra. Dacsóék
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1243-ben az adományozást Kezew-re kapták, mely 
ma Keszihócz. Palásthyak a per kezdetén kifogást 
tettek, hogy az adománylevél Keszihóczról nem szól, 
hanem Kezewről, mely inkább Kőkeszi lehet, de nem 
Keszihócz, mely a pernek tárgya. A felperes Dacsók
nak bebizonyítani kellett, hogy Kezew a mai Keszi
hócz.

„Quam mutationem nominum privilegialis Palohta, 
jam Felső, Közép, et Alsó-Palojta; item Dacsó et 
Luca Palojta, ac ex gremio ejus proveniens terra 
Lain demonstraret ; Kénye pariter jam Lukanénye, 
partim Dacsónénye, partim Dacsófalva, partim Alsó- 
nénye, partim Bátorfalu, partim Apáthy, partim 
Csenke appellatur. Kőkeszi, ipsam vocari competit ex 
monte, supereminenti (ine rupe ly „Kő“ detracto, 
cepit appellari Kező, do-ente instrumento 1413. sub
H.) ubi Dacsoiani cum Lukaianis condivisionales de 
eo dumtaxat tractare potuerunt, quod antecessori eorum 
Dubak collatum fuerat. Quod Dacsoiani suam posses
sionem Kezew a possessione Opava a. 1430. meta- 
liter reambulari curant, ubi Kező, jam Kezi, jam 
Kezii, jam Kezio appellata sit. Sub M.) docetur nunc 
Keszihócz vocatum, antiquitus Kőkeszu, vel Kezu 
appellabatur. 1448. sub P.) nro. X.) Keszu, juxta 
1452. sub 2. Kezeöhovics, juxta 1463. sub R.) 
Keszihoulcz. juxta 1503. ultimo Keszihócz veniret.“

A kir. táblán vitt tárgyalás kezdetén a helynév 
azonossága állapíttatott meg. „In reambulatorio do
cumento, pro regio, Georgius, filius Pauli de Kőkeszi 
denominatus habetur; inde concluditur, jam eotum 
aliam fuisse Kőkeszi, aliam Kező Dacsoiani juris. 
Quorum ex combinatione indisputabile eveniet, illud 
nunc, appellari Keszihócz, quod antiquitus Kőkesző
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vel Keszi nomine veniebat, vicinitatem Opava hinc 
et non moderno Kőkeszi adjacente. Quod terra haec 
Kezi, aut Kezo, vel Kezio in eodem instrumento sub 
L.) ita vario modo scribitur, fuerit vicina terrae 
Opava, in anno 1430. uti ibidem sub L.) reambu- 
latio docet; haec autem terra Opava termino Keszi- 
hócz, quod nunc advicinetur; certum est terram Kd- 
keszi duobus territoriis disterminari a terra Opava; 
ut adeo Kezii non possit idem, quod modernum Ké
kes i. Certum est, quod Keszihócz ab immemoriali 
tempore una in parte possideatur per actores Dacsó, 
praedecessoris sui Dubak successores, ima cum illo 
sub E.) de Kőkező sonante.

Deliberatum est: 1. quaestione praesente circa 
producti sub E.) (az 1243. donatio) possessione Ke
szihócz applicationem snbsistente. — 2. Producto sub 
E.) Belae regiis privilegio possessioni Keszihócz appli
cato ; partes ulterius agere obligari. — 3. Usu pri
vilegii sub E.) quoad totalitatem possessionis Keszi
hócz eveniente, partibus ulterius agendum esse. —
4. Privilegio sub E.) intuitu portionis Palásthyanae 
in Keszihócz e possessione Dacsoianoruin ad manus 
Palásthyanas per legitimas sub nris. 6. et 7. item 
A. J.) et U.) perennatis juris acquisitionis, ante duo 
saecula devolutae, jam obsoleto, ad subvertenda in
strumentis praeexhibitis legitimata, adeo antiqua Pa- 
lásthyana jura non sufficiente, eosdem Palásthyanos 
intuitu portionis ejusdem Keszihoczensis absolvi.

Pars A.) appellat, et assumit in portiones in 
Keszihócz, Lehotka et Szuhány per praeposituram 
Bozókiensem possessas; ubi incatti. absoluti sunt.

Pars A.) appellat et agit contra capitulum Stri- 
goniense, respectu medietatis possessionis Kemcsény;
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sed hic quoque incatti. absoluti suut. Tamdein assu
mit Kelenye, praedium Dacsofalva, seu Dacsónénye, 
sed et intuitu Keleuye incatti. absoluti et actoris 
cesserunt appellatae; Koháryani vero post factam 
possessorii sui adjudicationem, nec appellaverunt. 
Tamdern quoad praedium Dacsófalva, seu Dacsónénye, 
quod priscis temporibus Kénye compellabatur, cujus- 
que tres quartae extranei, ut pote Kubinyiáni, Rud
ii yáyani, et Ealoghiani, incatti. possident, illud quoque 
totum juris actorio ab origine fuisse docet, actor, 
petit restantia et per incattos. tenta possessoria sibi 
adjudicari. Kubinyianis ad evictores suos Rudnayanos 
liis vero ad Oliristopborum Nedeczky et consortem 
ejus Barbaram Palásthy, Micbaele vero Balogh, ad 
Mariam Sextius sine ejusdem evictionis provocantibus, 
eosdemqtie respective evocantibus.

Deliberatum : jure et possessorio partis A.) quoad 
Kelenye et Dacsófalva seu Dacsónénye ex actis pro- 
cessualibus eveniente, eadem parti A.) adjudicari 
legalemque eatenus evictionem decerni.

1376. Dacsó Miklós, meggyilkolván Luka Miklóst, 
Kényét Luka Miklós gyermekeinek adja és félmalom 
jogot.

14(18. Dacsó Demeter fiai: Miklós, György, 
László gyilkosság bűne miatt elitéltetvén, Luka Lö- 
rincz fiainak: Tamás, Miklós, Györgynek Kényén 6. 
jobágytelket adnak egyességileg.

1528. Luka Albert özvegye, Ilon, fiainak Zsig- 
mond és Albertnek birtokát Dacsófalván, örök áron 
Palásthy Andrásnak eladja.

1530. Dacsó Gáspár a félmalomrészt, mely 
1376-ból maradt, Palásthy Andrásnak örök áron 
eladja.
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1543-ban Palásthyak Dacsónényére királyi pa
rancscsal bevezettetnek.

1543-ban Palásthy András fiai Dacsónényét fel
osztják. „Possessio Dacsoiani juris in Dacsónénye, et 
quidem non precaria sed perennalis, binis juris sta
tutionibus roborata, ab anno 137G. jau. per annos 
392., privilegium ergo actoris, ut obsoletum, consi
derari debet., nec eo possessorium evictionis duo sae
cula transscendens, turbari potest, «piare petit absolvi.“

1771. die 9. febr. in incl. tabula regia deli
beratum est: respectu portionum, fassionibus sub nr.
12. et 13. substratarum, illa per partes A.) prohi
bitae ratione reddita, eadem rejecta, partes incattae. 
sub evictione Christopliori Aedeczky stantes eatenus 
ultro quoque absolvi; reliquam nihilominus praedii 
Dacsófalva, seu Dacsónénye partem, inapplicabilitate 
substrati conveutionis perennalis sub nr. 9. de por
tione pro interemptione data celebratae, ad moder
num Dacsófalva tam ex productorum, exhibitorum, 
cohaerenter ad autenticatam sub M. et N. mappam 
situm territorium Apáthi, Bátorfalu, Dacsó et Luka- 
nénye referentem, combinatione eveniente, — fassione 
vero sub nr. 11. de jure Dacsoiano per viduam Al
berti Luka stantis, consequenter juribus familiae 
Dacsó praejudicare nequeuntem, illegitime celebrata; 
Mariam Sextius et Rudnayanos, nec non Christopho- 
rum Nedeczky in onere evictionis convinci, legalem- 
que exsecutionem decerni.

1772. die 22. jan. in exc. tabula septemvirali 
deliberatum est: jure et possessorio partis A.) intuitu 
portionis per Palástbyanos in Keszihócz possessae, 
edocto, iisdem proinde Palásthyanis, quoad sessiones 
quidem ex perennalibus sub A.) T.) U.) et nr. 6.
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fassionibus in eosdem devolutas absolutis; residuo 
vero eorumdem in eadem Keszihócz, subintellectum 
praeattactarum fassionum non cadente, parti A.) ad
judicato et legali hujus intuitu quoque exsecutione 
decreta judicium incl. tabulae regiae judriac approbari.

így vesztette el Nedeczky Kristóf a Palásthy 
Borcsával kapott lő. jobágytelekből 8. telket; és a 
Rudnayék után az evictiót meg kellett fizetnie. A 
jobágytelkek földjeit nem vesztette el, hanem csak 
azt, hogy azok 7. telekre visszaszoritattak; tehát csak 
a földesur illetéket a közjövedelmekből kisebb mennyi
ségben szedte. Mennyit fizetett Rudnayék kártalaní
tására, az Ítéletből most már nem vehetni ki.

D a lia k .

Di meter. Luka.
1

Dacsó de Kénye. 

János.
j

Is tván .

I
István.

I
Uyöcgy-

I.
István.I

I
l ’ál.

I
István.

!
István.

Dacsó István.
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1746.

22. jul. Karp 
Ben. f. 77. n. 
1. Ben. Prot. 
CC. p. 343.

j

1746.

Sírig. 30. aug. 
Georg. Agnelli 
et Paulo L. B. . 
de Révay Sír. 
C. 66. f. 7. n. ■ 
41. L. 35. f. 79.

1746.

Csorna. Prot. 
13. nr. 114.

i
1

(
1
i

]
1
l

]
I

828.

Kelecsényi János, Pál leányainak, Mária Terézia 
által (Becs, máj. 2-án 1746.) megerősített, teljhatal- 
masa, a beiiedeki convent előtt szóval és jul. 22-én 
keltezett okmánynyal, a Pál és Schneider Zsuzsi két 
leánya közt: Anna, Mária, Susanna, bátlii nemes tel
két, Palásthy Mária Anna rokonának 2500. forintért 
örökre eladja. A pénz Karponán egyszerre letétetett. 
Anna Mária a Guereim Károly özvegye; atyjok Pál, 
anyjok Schneider Zsuzsi, Schneider Tóbiás leánya 
Susanna leáuy; Schneider Zsuzsi, anyjok, leánya 
Schneider Tóbiás és Kristóff Zsuzsinak. Tóbiás Báthon 
birtokolt: e birtok osztályra jött. Palásthy Anna 
Mária neje Szinrecsányi Imrének.

329.

Pap Ilon, Palásthy Józsefnek és nejének, Platliy 
Annának Bogdadóczon és Spáczán minden birtokát 
300. írtért, eladja örök áron. (tót okmány.)

330.

Kos conventus etc. Memoriae commendanias te
nore praesentium significantes, quibus expedit, uni
versis. Quod perillustris ac grosus. dnus. Michael Pa
lásthy de Fölső-Palást, celsissimi Rom. imp. prin- 
;ipis dni. Pauli Antonii Eszterházy de Galantha 
lerpetui in Fraknó etc. praelibatae arcis ac fbrtalitii 
x i p itamus, filius prilt. ac grosi. condam dni. Josephi 
Palásthy de dicto Fölső-Palást, coram nobis persona- 
iter constitutus, oneribus et quibuslibet gravaminibus 
miversorum haeredum, fratrum, sororum, affinium, 
iroximorum et consangvineorum suorum, omnium de
lique eorum, quos videl. infrascriptum tangeret et
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concerneret, seu tangere et concernere nunc vel in 
futurum quoraodolibet posset negotium, per omnia iu 
se assumptis et levatis, matura prius et exacta animi 
sui deliberatione intra se, superinde praehabita, sponte 
et libere, vivaeque vocis suae ministerio fassus sit, 
retuleritque nobis in hunc modum: qualiter qu. dims, 
latens certis, justis, legalibus rationabilibusque ejusd. 
(piam optime notis, de causis et respectibus permotus 
et inductus, tametsi genitor ipsius, praefatus quippe 
dims, condam Josephus Palástliy, directam tertiali- 
tatéin possessionum Mezö-Szt -György et Liter, nec 
non praedii Pap-Yásár sic nuncupatarum gnso. con
dam dno. Georgia Barcsa de Nagy-Máson contho- 
ralique suae dnae. Evae Palástliy ac Sigismundo filio 
eorumdem, in et pro tiorenis quadringentis sexaginta 
septem, denariis quinquaginta i. e. 11. 467. den. 50. 
facientibus ac in eatenus et conventu nostro emanata 
fassione perennali uberius specificatis perennati juris 
titulo vendidisset et abalieuasset, vigore ejus prae
missae translationis praememoratus dnus. emptor et 
successores ejusdem aprehendendo usque in praesen
tiam possiderent, quia nihilominus jam fatus dims, 
latens Michael Palástliy üliusmodi genitoris ejus
dem perennalem venditionem sibi nimium praejudi- 
ciosam esse comperiens, et ea potissimum ratione, 
quod ultra dimidium valoris illius praespecificatae 
portionis laesus esset, ad inclitam tabulam regiam 
line invalidlationis fassionis, per genitorem suum cele
bratae, evocari facere, postquam voluisset, praelibati 
dni. emptoris successores odiosis et sumptuosis litibus 
parcere volendo, ad novam cum praelibato dno. fa- 
tente, coram nobis condescenderunt ac eorum qua 
mediante praeter summam, illam, in genitoris dni.
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fatentis fassione contentam ti. 467. de 50. constitu
entem, infra declarandi dni. olim Sigismundi Barcza 
successores, solverunt duo miile ducentos florenos reu. 
quos praetitulatus dims, latens (uti coram nobis re
cognovisset) plene et ex integro tcmndo, nullum de 
cetero in praeliabitis bonis eorumqne adpertinentiis 
per amplius jus jurisque dominii proprietatem re
servando, verum omnia eadem bona tam in hac, quam 
etiam in genitoris sui de A. 1680. celebrata fassione 
contenta, cum universis suis appertinentiis, terris ut- 
pote arabilibus, cultis et incultis etc. etc. generaliter 
vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum 
integritatibus, ad eadem bona de jure et ab antiquo 
spectantibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus 
existentibus et habitis perül, ac grosis. dnis. Adamo 
et Stephano, nec non dnae. Evae Barcza perül, ac 
grosi. dni. Pauli Nagy de Mesterháza conthorali, 
eorumque haeredibus, et posteritatibus utriusque sexus 
universis in toto pro tiorenis rheneusibus bis mille 
sexcentis sexaginta septem, denariis quiquaginta idest 
ff. 2667. d. 50. perenuali juris titulo vendendo, et 
reali cum effectu transderivando. Hac nihilominus 
expressa cam conditione, quod si praelibati dni. em
ptores sine solatio haeredum utriusque sexus, vel ipsa 
familia Barczaiana e vivis decederent, ex tunc vigore 
hujus fassionis, liberum sit dno. fatenti, universisque 
ejusdem descendentibus successoribus deposita legata, 
dnorum. emptorum praespecificata summa praedecla- 
rata, bona denuo ad se rehabere. assumendo nihi
lominus dnus. fatens suo et quorum supra onera, in 
se assumpsisset nominibus et in personis contra quos
vis legitimos impetitores, causidicos et actores 
propriis suis laboribus, fatigiis et expensis tueri,
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protegere et defendere, defendendo conservare velle. 
Harum nostrarum vigore et testimonio ltrarum. me
diante. Datum Csornáé, die vigesima septima insis, 
augusti anno dni. millesimo scptim/entesimo quartra- 

j/esimo sexto. Revendisso. dno. Raphaele Kolbek, ord. 
praenis, praelato, etc.

fPalástliy Róza.
IRogenliart János, 

i____  I___
Ádáui. János. Eva.

331.

Tanácsos (ifjabb) Palástby Ferencz ismét vádol- 
tátik dézsmálással, a Brezó-bérczen, Hurospataka- 
bérczen és más dűlőkön, habár már egyszer a sedria 
által eltiltatott; és uj egyességet kötött; habár 
Pongrácz Éva birtokát Paláston keszihóczi Palástby 
Ferencz kezeibe készpénzen áteresztette; eme hatal- 
maskodási visszaéléstől újra eltiltatik, keszihóczi Pa- 
lásthy Ferencz és Nedeczky Kristóf kérvényére. Datum 
in Palást, 2b. jul. 1747. Baross Pál, szolgabiró, 
Horváth Disznósy Péter esküdt. „N. Ladáry Imre 
urnák, u. m. mélt. ifjabb Palástby Ferencz tiszttar
tójának ezen admonitio, repetitio és inhibitio adassák.“ 

Erre Ladáry Imre hosszasan válaszolt, czáfolva 
poutról-pontra az állításokat; kijelentvén, hogy a 
nevezett irtványföldeken tovább is dézsmálni fog, 
mert ehez joga vagyon. Palást, 4. aug. 1747. Ladáry 
Imre.

1747.

jul. P—y 
lt.

1747.
auguszt.

is
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1747.

die 15. martii. 
Nyitra. Prot. 
104. fol. 94.

332.

Nominibus et in personis egr. Stephani Hor- 
váthy de Disznós, qua prolium suarum ex priori con- 
thorali sua Elisabetha, filia condam Georgii Thuróczy 
susceptarum et procreatarum, ita et earumdem con- 
generationalium, amicorum et condivisionalium ex 
linea Köröskényano-Turóczyana condescendentium, non 
absimiliter Stephani, filii alterius Stephani, filii Mi
chaelis Ernyey, necnon Sigismundi, Adami et Mi
chaelis fratrum carnalium et uterinorum filiorum Eran- 
cisci, filii praefati Michaelis Erney, eorumdemque 
condivisionalium, amicorum in linea aeque Körös- 
kényano-Ernyeyana stantium; similiter Pauli Takács, 
Emerici Sándor, Joannis, Pauli et Andreáé Palástit y,. 
prout etiam egr. Stephani condam Zibak relictae 
viduae, filiae Magdalenae Olasz, prius Pauli Olasz, 
ex post Nicolai Sztratics, demum et ultimo Jakobi 
Rozgony egr. condam duorum, conthoralis, filia Andreae, 
filii Georgii praenuncupati Köröskény e conthorali 
sua Helena, filia Andreae Kiss, alias Bekény, sus
ceptae et progenitae, qua etiam carnalium sororum 
suarum Sophiae, Michaelis Kovacsics, Juliannáé, 
Martini Szabó et Catharinae omnium Osztratics, Jacobi 
Dezsory egr. dnorum. conthoralium et Mariae prae
fati Jakobi Rozgony filiae, ex pro nuncupatae matris 
suae Magdalenae Kereskény, triplici connubio ejus
dem susceptarum, ita et filiarum suarum Barbarae, 
Pauli Bakó, Elisabethae, Sigismundi Mártonyfalvay 
de eadem egr. dnorum. conthoralium et Catherinae 
virginis, omnium ex praefato dno. et marito suo prae- 
specificato Stephano condam Zibak susceptarum et 
progenitarum; item Casparis Radovics, ac ex eadem 
linea condescendendorum; universorum denique utrius-
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que sexus Köröskény anorum hominum, eorum videl. 
qui legitimum eum praefatis profestantibus nexum 
habent, taliterque cum genuinis familiae Körös- 
kényanae descendentibus aequalia jura fovere digno
scuntur, uti sunt successores Michaelis condam Tar- 
nóczy, successores a Stephano olim Köröskény lumbis 
descendentium, egr. Michael Horváthy de Disznós. 
per formam solemnis protestationis . . . .  detegeret 
sequentibus. Qualiter idem protestáns, primo nunc 
revera intellexisset, Yalentinum Thuróczy cum suis 
eointeressatis, nempe Adalberto et Andrea Thuróczy. 
anno adhuc 1743., die 8-a mensis novembris in v. 
capitulo Jauriensi per quasdam virgines Elisabetham 
scii. Horváth et Juditham Ötvös nominatas, in ca
pillis adhuc existentes, pro lubitu suo magnam attamen 
probam perrequirente insolita ad familiam Miskev et 
Uhlich etiam saeculum longe transcendentem, ita et 
praetensam familiam Sennyeyanam, ac concomitanter 
Köröskényanam excogitata quapiam, et se solo dum
taxat praetextuanter effigiata genealogiae deductione, 
jura possessionaria (quae nec per praefatas virgines, 
neque vero earumdem antenatos possessa fuissent) in 
possessione Alsó-Köröskény, praediisque Kis-Ohaj, 
Nagy-Óhaj et Mikófalva in cottu. Nitriensi . . . . 
cassatione contradictionis, nomine praetensarum vir
ginum per egr. Michaelem Tarnóczy interpositae do
nationi eorumdem anno 1743 eotum in mense augu
sto, Valentini, Alberti et Andreae Thuróczy impe
tratae obviantis,'cum damno et praejudicio protestantium 
futuris temporibus valde gravi et manifesto sibi jure 
haereditario fateri procurasset, taliterque jamjam 
experibili quotidiano practicato facto suo tam terras, 
prata, sylvas, fundos, molares portiones, quam et alias

15*
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appertinentias et emolumenta, in specie, pro juribus 
talibus practica emendicatis baptizare, nunc fundum
que, terram in plures partes dividere, sequestrare et 
cum aliis talibus etiam, quae tum antenati nefors 
eorumdem, quam et ipsi nunc non pridem violentia 
et per fortia, prout essent sub sylva Vanyigh ex 
communi loco pagi sylvarum Alsó-Köröskény occu
patae, essent terrae juribus commiscere, in uno fundo 
duas tres domunculas aedificare, regias vias ad pagum 
Alsó-Köröskény cum damno et praejudicio protestan- 
tium ita et vicos in possessione eadem, prout et com
mune pascuum per fossata post pontem exstrui curare, 
angustiare, post hortosque pariter Alsó-Köröskény en
ses, ut rerum facies mutari possit, et incommoditates 
futuris temporibus, juribus indubitatis familiae Körös
kény in praejudicia inferri valeant, hoc anno currenti, 
ut horti etiam decurtari possint, acquisitorialiaque jura 
sua majori incommoditati talia possidenda pateant et 
concedant, aggerem fieri praelibati praetensi Thuróczy 
non formidant, nec formidarunt, et neque erubescunt; 
et haec prout praevideri possunt, credi par est, non 
ex alio fine facta forent, quam ut mutatis rerum fa- 
ciebus et possessionibus, jura sua reacquirere volentibus, 
modus taliter ea exquirendi, productis, etiam authen
ticis instrumentis, quocumque judicio mediante adin- 
veniri haud valeant; ita coram modo simili a Joanne 
condam Ernyey, post praetensam eorumdem impetra
tionem super jus Köröskényanum anno 1748. ad 
possessionem Alsó-Köröskény et ejusdem appertinentia 
inductam, certum fundum curialem, jus Köröskényanum 
repraesentantem, penes limites et terras arabiles civi
tatis Kitriensis, in fine inferiori specificatae posses
sionis Alsó-Köröskény, immediate situat. omnino in
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longitudine ad viam publicam Nitriensem tendentem, 
colorata ipsorum factiositatis arte, pariter jure hae- 
reditario, uti id nunc innotuisset, sibi procurari fe
cissent, taliterque jura indubitata Köröskénvana, modo 
temerario etiam involare, eademque involvere, com
miscere, angustiare in usque passim adimere, publi
camque viam ad Czabaj tendentem et ibidem sub 
sylva ex communitate, sub praefata plaga sylvae 
Yanyigb, terram 50. meczkarum capacem, cum prae
clusione ibidem viae ad Czabaj tendentis, a saeculis 
usuare, ac modo temerario sibi appiopriare non erube
sceret nec enuberent üdém Thuróczy. JNre itaque per 
taciturnitatem similibus clandestinis et minus justis 
practensivis Thuróczyanis procurationibus consensus et 
ascensus praeberi videatur, ideo solemniter contra 
dicit et contradicendo reclamat, etc.

333.

Nro, 30. Lccta protestatio ilhistr. dom. Fran
ciáéi Palásthy (tit.) contra egr. Joannem Palásthy 
sequentis tenoris.

Illustr. doni. Franciscus Palásthy de Felső-Pa- 
lástli, sacr. suae majestatis c. regiae, cancellariae 
aulico Hnngaricae . . .  consiliarius referendarius, qua 
etiam jura familiae et (cognato) congenerationalinm 
suorum sustentans, in forma solemnis protestationis 
istliinc inch universitati sequentem submittit declara
tionem. Innotuit dom. protestanti in servitio hujusce 
incliti comitatus quemdam nunc existere cotteusem. 
locumtenentem, seu ductorem ex possessione Kis- 
Lehota, inclito comitatui Liptoviensi adjacente, oriun
dum, Pauli quondam Kovács, alias Palásthy cognati 
filium, perperam Palásthy „de eadem“ sibi vindican-

1747.

Másolat Zem- 
plénmegyo le
véltárában ta
lálható 38. sz. 
jegyzőkönyv 
597. lapjáról.
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tern, qui in quantum, usurpatione nominis alterius 
larvatam personam agere, liocque modo in jura, pri- 
vilegialia suae familiae semet ingerere contenderet, 
in tantum ab usurpatione nominis Palásthy et prae
dicati eumdem inhibendo, fine sustentationis jurium 
suae familiae privilegialium ingressione ejusdem solem- 
niter contradicit, et reclamat, reclamandoque prote
statur palam, publice et manifeste, liancqne protesta- 
toriarn suam declarationem publicis actibus inseri, 
solitasque sibi elargiri cuperet literas testimoniales.

Ad quas idem Joannes Palásthy reprotestatus, 
petit sibi paria extradari.

Másolat Zem
plén vármegye 
levéltárában 

található 41 
számú jegyző
könyv 331. és 
332-ik 1.

Postea lectae, publicatae et nemine contradicente 
acceptatae sunt incl. < ottus. Nitriensis, super egr. 

i Stephani in incl. comitatu Liptoviensi, et Joannis 
'in liocce comitatu Zempliniensi morantium Palásthy 
de Keszi et Alsó-Kereskény, nobilitate literae testi
moniales ex grali. congregatione, in oppido Galgóez 
celebrata, emanatae hujus argumenti.

Nos universitas praelatorum, baronum, magnatum 
et nobilium comitatus Nitriensis, damus pro memoria 
praesentium per tenorem, significantes, quibus expedit, 
universis: quod cum nos, die 29. mensis április, in 
oppido Uj-Gralgócz, anno decurrente, infrascripto, pro 
pertractandis concludendisque quibusdam perarduis, 
bonum publicum tangentibus, rebus et negotiis sub 
continuatione generalis congregationis, simul constituti 
fuissemus, eotum egr. Stephanus et Joannes Palásthy 
de Keszi et Alsó-Kereskény, actu unus in Lipto
viensi, alter vero Zempliniensi comitatibus residentes, 
alias ex hoc comitatu oriundi, volentes semet ibidem
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•etiam ceto nobilium comitatus illius inseri et inscribi 
facere, humillime institerunt, coram nobis, quatenus 
iisdem super indubia nobilitate testimoniales literas 
nostras, sub autentico comitatus istius sigillo, extra - 
dari facere vellemus. Quorum instanta exaudita. Si
quidem nobiles Paulus, Andreas et Johannes Pa- 
lástliy, de dicta Keszi et Alsó-Kereskény, possessione 
videlicet comitatui huic adjacente residentes, actu 
quoque in usu verae et indubiae nobilitatis, regi- 
strisque nobilium curialistarum inserti existentes, ac 
praerogativa aliorum id genus comitatus hujus indu- 
bitatormp curialistarum gaudentes, instantes Ste
phanum et JoJiannem Palásthy, congenerationales 
et condivisionales ipsorum esse coram nobis palam 
recognovissent. Hinc praemissa ex ratione futura 
praelibatorum instantium pro cautela et tuitione de- 
servituras has nostras, sub autentico comitatus hujus 
usuali sigillo extradandas et concedendas esse duximus 
literas testimoniales.

Datum in generali congregatione die 10. mensis 
junii anno 1748. In suprafato oppido Uj-Gfalgócz 
celebrata. Emericus Bossány, jud. cottus. Nitriensis 
ordinarius vicecomes. Johannes David, ejusdem ind. 
judlium. Valentinus Deseö, Stephanus Ugróczy. Lectae 
et extradatae per Ignatium Szörény notar. Lectae 
publicatae, et nemine contradicente acceptae sub ge
nerali congregatione, die 31. maj. anno 1753. in
S.-A.-Ujhely celebr. per Gábrielem Zombory.

Ad instantiam egr. Johannis Palásthy, super 
acceptatione praesentatarum literarum testimonialium, 
peculiares extradatae sunt literae testimoniales hujus 
tenoris.

Nos universitas inclit. c. Zemplin, egr. Joannes
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Palásthy de Keszi et Alsó-Kereskény, cottus. nostri 
Haj donum ductor. In possessione nobis ingremiata 
Pelejte residens, nominibus etiam filiorum suorum 
Joann is, Pauli, Andreáé et Francisci in vim edo- 
ctionis indubiae nobilitatis suae exhibuerit nobis cer
tas incl. cottus. Nitriensis authenticas literas testi
moniales. petendo nos, debita cum instantia, quatenus 
illas publicare, rati habere, ac superinde peculiare, 
ejusdem praefatorumque filiorum, pro cautela, sub 
autentico cottus. nostri sigillo extradare vellemus, ac 
dignaremur testimoniales, quarum quidem praetitulati 
cottus. Nitricnsis testimonalium tenor esset talis. Nos 
universitas etc. Quarum quidem testimonalium copia 
immediate praecedenti pagina praeinserta est. Unde 
nos praeinsertas repetiti cottus. Nitriensis literas testi
moniales publicantes, acceptantes, et ratihabentes in 
conformitate illarum antelatum egr. Jammern Palásthy 
de praefata Keszi et Alsó-Kereskény, filiosque ejus
dem praerecensitos in cetum, et numerum reliquorum, 
verorum, et indubitatorum comitatus hujus nobilium 
pari modo curialistarum recipimus et adnumeramus. 
Harum nostrarum vigore et testimonio in generali 
congregatione nostra, die 31. mensis maji, anno 1753.. 
in oppido S.-A.-Ujhely continuative celebrata.

Palásthy Pál.

Palásthy István (Liptóban) és János (Zemplénben.)

János. /Pál. András. Ferencz. 
(Galambos Mária.

(Ferencz. 
jOsom Juli. 1820.

Ferencz. Erzsi. Tamás. Anna. Mari. Pál.
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335. 1748.

Palásti] y Ferencz junior, consiliarius referendarius <n|« 8. Ben 
cancel], aulicae donatiot kapott, s altba magát be- 
iktattatta. A donatióban Thur is volt; e helyre nézve 
székhelyi Majláth József megbízottja, Gányi József 
által a convent előtt utólagosan tiltakozik, mert Kis- 
Turon ö i'észben birtokos.

336.

A keszihóczi földesurak politialis intézkedést tet
tek a jó rendre a faluban, a legeltetésben és az 
erdőben.- 1. A falu bírája csak szombaton tarthat 
törvénykezést; 2. „a bírság egy írton, fölül felyeb 
ne menjen, ezt hozván magával a n. vármegye ren
delése is ; mely birságnak felét a bírák a falu ládá
jába tegyék, a másik fele a falu italára legyen; 
hasonlót kell érteni, ha kevesebbre menne is a bün
tetés ; miről a bírák a földesurak előtt tartoznak 
Mindszentuap előtt számot adni;“ 3. a legeltetést 
rendezi, 12. írt. büntetés a vetéseken vagy szőlőkben 
elfogott marháért; ennek egy negyedrésze a behajtóé, 
aki lehet akárki, háromnegyed része a földesuraké; 
fönmarad a kártérítés; ha csak szaladásképen jött a 
marha a szőlőbe, csak a kár téríttetik meg; 4. az 
irtványföldeket rendezi és a favágást tiltja, 12. frt. 
birság atatt; 5. „csupán csak azt irtsák ki, amit a 
szél ledöntött;“ íi. kecskét senkinek tartani szabad ne 
legyen. In possessione Keszihóez dec. 22. jan. 1748. 
Palásthy Ferencz, Dacsó János, Beniczky István, 
Eördegh János, „mint idősbek az atyafiak közt“ Ír
ták alá.

1748.
. ‘22. jan. P—y 
N. lt.
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15. jan. P- 
N. It.

1749.

1749.

9. maj. P 
N. It.'

1749.

13. nov. P- 
K. It.

y Palásthy Ferencz de K. cserét tesz Rudnay 
Gábor és Ádámmal; Budnay-ak adják Kolonbau levő 
birtokukat Palásthy Ferencznek, ez pedig nekik lpoly- 
keszit, mely csak fiu-ágat illet, úgy hogy in defectu 
seminis Palásthy-családra visszaesik. Actum in Keszi- 
hócz die 15. jan. 1749. Palásthy Ferencz. Rudnay 
Gábor. Kudnay Ádám.

3 3 7 .

338.

y Baross György, lionti alispán, értesíti ifjabb 
Palásthy Ferencz udvari tanácsos („felséges király
nénk udvari tanácsosa“) özvegyét, Yárady Erzsébetet, 
Palásthy Anna-Mária, Desewífy István nejét, Palásthy 
Ignáczot és ifjabb Palásthy Ferencz Oberstwacht- 
majster urat, hogy a megholt Palásthy Ferencz udvari 
tanácsos ellen, a litwarczi lefoglalt zab ügyében ho
zott sedriai Ítéletet végrehajtani fogja, Palástra megy, 
jelezzen tehát birtokot a végrehajtásra.

/Palásthy Ferencz, tanácsos.
\ Yárady Krzsc.

/Mária. Ignácz. Ferencz.
(Desewfy István.

339.

y Nedeczky Kristóf és Palásthy István pert vit
tek, s a sedriáu is megnyerték Várady Klára Ei'zsé- 
bet, néhai Palásthy Ferencz udvari tanácsos neje, 
Palásthy Anna-Mária, Palásthy Ferencz és Ignácz 
ellen. 1749. nov. 13-án végrehajtás volt; pervesz
tettek fizettek; mivel az egész csekélység volt, 100. 
Írtra, nem ment. -— Egy szekér zabnak mégis 
magas ára.
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340.

A keszilióf zi erdőnek makja eladatott. 123. frt. 
75. d. — a földesurak közt felosztatott, s Palásthy 
Ferencz 11. házhely, s 5. puszta ülésen és 3. kúria 
után kapott 54. 75. d., tehát az egésznek majdnem 
felét, vagyis Keszihócz határának majdnem felét bírta.

341.

Palásthy József és neje, Plathy Anna egy öz
vegytől 37G. írtért, az ő fél birtokát 30. évre zá
logba veszi K.

(Az,özvegy neve a tót okmányon nincsen.)

342.

1749-ben, a váezi káptalan előtt Palásthy Fe
rencz, Baranyay-ezrednél őrnagy, Gyurcsányi András 
papot felhatalmazottjának vallja.

9. dec. P—y 
N. lt.

1749.

1749.
Strig. (i. mart. 
Agnelli és Ré- 
vay. C. 66. f. 
10. n. 48.

1749.

Váczikápt. lt.



236

1749.

6. aug. .Taszó 
Prot. 7. f. 87
88.

343.

Nos conventus ord. etc. — — quod spect. ac 
mgf. diia. Elisabetha Váradj, antea Stephani Ber- 
thóthy et Emerici Kálmánczay egr. et nobilium, nunc 
vero spect, ac mgf. d. Francisci de Palást s. c. et 
regiae mjtis. exc. cancellariae r. M. aulicae consi
liarii, etc. relicta vidua, nostram pers. veniens ia 
in praes, oneribus et gravaminibus universorum, quos 
infrascriptum de praesenti tangeret, vel in futurum 
quoquo modo tangere posset negotium, per omnia in 
se assumtis et levatis, sponte . . ■ retulit,: qualiter 
eadem d. parens, multimoda obsequia, fideles cona
tus, sincerasque complacentias Ir/natii et Franciad 
filiorum, nec non Annae et Mariae, tiliarum ex prae
libato videlicet Francisco de Palást, posteriori dno. 
et marito suo susceptarum prolium (quibus eaedem 
stati m ab ineunte aetate in diversis tporum. occasionibus 
semet benemeritas, gratasque et materno favore dignas 
reddidissent, atque exhibuissent) in animo revolvendo 
ac perinde ex eo aliis bonis, justis, ac rationabilibus 
de causis animum suum ad id moventibus, ac indu
centibus, volendo eadem quoque dna. fatens suos, 
quibus erga easdem proles suas piopense ducitur, 
maternos affectus reciproca gratitudine et effective 
eontestari, universa bona, et jura sua possessoria, sive 
durante cum prioribus Stephano Berthóthy et Eme- 
rico Kálmánczay maritis suis conjugio, seu vero cum 
antelato Francisco Palásthy posteriori domino et 
marito suo, vel antecedenter quandocumque sub statu 
viduali, aut etiam ex celebrata cum domino Francisco 
Kapy ejusdemque praedefuncta contliorali dna. Eli
sabetha Kálmánczay, retroactis annis coram sacra 
sede Agriensi transactione comparati bona et jura
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possessionaria, aliaque cuiuscumque geueris et speciei 
universa mobilia pariter et immobilia, signanter vero 
totalem et integram possessionem Lengyel falva, nec 
non portionem possessiouariam in possessione Gyürke 
cottu. liocce Abaujvariensi existent, habit. Totales 
item et integras vineas suas Harasst et Mogyorós in 
Liszkensi, Mester-Völgye et Csuka in Tarczaliensi, 
Kővágó in Madensi, Hóimul in Zomborieusi, et Omlás 
in Ilényensi sic vovatas, inque promontoriis prae
scriptorum submontanorum oppidorum, et cottu. Zem- 
pliniensi existent, habitas, universa denique quocumque 
nominis vocabulo vocitata bona sua acquisitoria, de 
quibus alioqui etiam lege regni admittente, liberam, 
prout vellet, disponendi facultatem haberet, una cum 
cunctis suis utilitatibus, emomulentis, obventionibus 
et pertinentiis quibuslibet ad eadem bona et jura sua 
possoria. praedictas vineas de jure et ab antiquo 
spectantibus, et pertinere debentibus, sub suis veris 
metis, et antiquis limitibus existent, habit, omni eo 
jure, quo ipsa possedit, vel in futurum possidere pot
erat. praememoratis Ignatio et Francisco Palásthy 
liliis, nec non Annae et Mariae de eadem Palásth 
liliabus suis ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis dedisset, donasset, contulisset, 
et inscripsisset, immo dedit, donavit, contulit, et in
scripsit jure perpetuo et irrevocabiliter tenenda, 
utenda, possidenda, pariter et habenda, nullum jus, 
nullamque juris et dominii proprietatem pro se re
servando, sed totum et omne jus suum, omnemque juris 
et dominii proprietatem, in praenominatos Ignatium 
et Franciscum filios, et Annam ac Mariam filias, 
ipsorumque haeredes et posteritates utriusque sexus 
universas transferendo, realiter et cum effectu. Harum
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nostrarum autentici sigilli nostri munimine roboratar. 
etc. Datum per manus egregii Emerici Bárczy de 
Bárcziháza etc. ipso festo Transfigur. Domini in diem 
sextam mensis augusti incidente. Anno domini mille
simo septingentesimo quadragesimo nono. Praesentibus 
etc. . . . omnibus ejusdem s. ord. e. canonicis regül, 
fratribus et juratis testim. nost. conventbus. divinae 
jugiter famulan. matti.

i.

iBerthóthy István. 
(Várady Érzse.

2.

(Kálmánczay Imre. 
(Várady Erzse.

(Erzse. 1749. f  
(Kapy Ferencz.

3.
/Palásthy Ferencz, tanácsos. 
I Várady Erzse.

Ilgnáez. Ferencz. /Anna. /Mária.
iKéry Anna. tábornok. (Jekelfalussy Mih. 1814. (Bornemisza László.

/Ignácz. István. /Agnes. 
(Desewffy Klára. (Molnár Antal. I

I í
Anna-Mária. Antal.

1749.

15. jan. P— y 
N. lt.

344.

Rudnay Gábor és Ádám, testvérek, nem akar
ván a nyitramegyei Kolon birtokot darabokra szag- 
gatni, azt Palástliy Ferencznek örökösen átengedik, 
cserébe Ipolykesziért; Palástliy Perencz pedig Kolonért 
Ipolykeszit adja a két Rudnay testvérnek; de ez fiu- 
ági birtok lévén, kiköti, hogy Rudnayék magvasza- 
kadtával Ipolykeszi Palásthyékra visszaessék.



239

345.

N. c. e. M. Str. — Palásthy Juliana, Paulus 
Urla, Catarina, Anna, ex Francisco Szerka, altera 
Catarina ex Francisco Urlta, progeniti, omnes alias 
ex Stephano Tarnóczy et Elisabetha Kazár descen
dentes, — Mihalovics Istvánt „ affinis respective ma
riti sui“ felhatalmazottjukká teszik, usque ad revo
cationem. D. u. s.

346.

N. c. e. M. Str. — Kob. dna. Elisabeta Ka- 
mocsaházy c. u. p. c. sponte vivae vocis vocabulo 
fassa: eamdemque fassionem suam slavico idiomate 
concinnatam scripto exhibuerit h. tenoris.

476. írtért. Kadlecsovski fundust Spáczán Pa
lásthy Józsefnek 30. évre elzálogosítja. D. u. s.

1749.

Strig. f. 4. pr 
post, domin 
„Jubilate“ 30 
apr.

1749.

Strig. f. 5. pr. 
p. dóm. „Judi
ca.“ 27. mart

347. 1749.

Deliberatum; a litvarczi földön erűvel szedett 
zabdézsmáról. „Actionem partis A .)1 in ablatione 
avenae in praedio Litwarcz per se possessa terra 
procreatae, et per subditos suos devectae per incattos. 
radicari, quod idem A.) possessor Litvarczensis sit, 
si pars J.) quid juris de eadem terra sibi compe
tentis habuisset, illud non via facti, verum via juris 
contra denegatores decimarum et nonarum lege regni 
agere debuisset, actiotenus poenas violentiae effla
gitari. In adversum, quod pars A.) terram a manu 
rusticana aequivisset, terraque talis praestationi ter- 
ragii obnoxia fuisset, terram hanc pro se absque 
praestatione terragii sibi adseire non potuisset.“

8. máj.Kemeu- 
ezén. P—y N. 
lvt.

1 Palásthy Ferencz, udvari tanácsos.
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1749.

5. äug. .Taszó. 
Prot. 7. föl. 87.

1749.
Jászó. ii. 0.

348.

Spec, ac mguf. dim. Elisabeth Várady, gnr. 
item Ignatius Palásthy, de P.-Palást, necuon gnr. 
dna. Anna, Maria Palásthy, de praed. P.-Palást, filius 
et tilia dictae dnae., nostram pers. veniens in praes, 
in omnibus causis et negotiis suis, tam plenipoten- 
tiarium, quam procuratorem egr. Matliiam Priestel, 
usque revocationem, constituit coram nobis.

jPalásthy Fmincz, tanácsos.
IVáraily Erzsébet.

Fereiiez. ígnácz. Anna. Mária.

349.
Várad}’ Elisabeta, mgfca., antea Stephani Ber- 

thóthy, et Emerici Kálmánczay, nunc verő mgí. dni. 
Erancisci de Palástit, relicta vidua. Per ipsam uni
versa bona et jura sua poss., tam nobilia, quam 
immobilia, signanter autem totalis possessio Lengyel- 
falu, nec non portio poss. in possessione Gyürke, in 
cottu. Abauj. exist, habita, totales item et integrae 
vineae: Haraszt et Mogyorós, in Liszkensi, Bolond 
in Zomboriensi, et Omlás in Bényeasi, promontoriis 
praescriptorum submontanorum oppidorum in cottu. 
Zemplén, exist, habitas, Ignatio et Francisco filiis, 
nec non Annae et Mariae filiabus suis de Palást, 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque 
sexus, universis jure perpetuo inscriptae.

16. i'an. P—y 
K. It.

Zsólyomi sz. k. városi tanács, Palásthy István 
ügyében 1741. julius 16-án tanuhallgatást tartott; 
1750. jan. 16-án, az akkor vallomást tett tanuk közül 
az élők ismét beidéztetve, eskü alatt, az akkor tett
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vallomást megerősítették. Datum Vetero-solii die 16. 
jan. A. D. 1750. Extradata per Adamum Ocsovszky, 
civit, notarium.

351.

Palásthy Ferencz, udvari tanácsnok N. K. Kis- 
Tur, Kemencze és Litvarcz (máskép Nitvarcz) birto
kot szerezvén, „possedisset, et ab aliis possessoribus 
processu mediante acquisivit“, királyi donatió és sta
tutio czimén bevezettette magát. Nedeczky Ferencz, 
Szentlcereszty István, keszihóczi Palástliy Ferencz és 
Palásthy István és mások tiltakoztak. — Palástliy 
Ferencz meghalt, tiai: Ferencz és Ignácz kérvényez
tek, hogy a kir. tábla tárgyalási napot tűzzön ki. A 
kir. pesti tábla ez év máj. 12-ik s következő napját 
tűzte ki, és Ivicsics Ferencz „tabulae regiae judriae. 
juratus notarius“ utasittatott, hogy a megidézte- 
tést végezze. Datum in 1. r. civitate nostra (Mária 
Terézia nevében történt) Pestiensi, die 6. mensis 
Febr. A. D. 1750. Lectum et extradatum per me 
Georgiám Fekete de (Palánta, pers. praes, regiae in 
jud. locumtenentem et consiliarium.

1750.

tí. febr. P—y 
N. It.

352.

Nos conventus etc. —  Memoriae commendamus 
tenore praesentium, significantes — — ‘quod per ill. 
ac genr. d. Josephus Palástliy de Nagy-Palást, in
cliti regiminis equ. ordinis militiae Eszterházyanae 
capitaneus, tam suo, quam fratris sui carnalis et ute
rini, Michaelis vid. Palásthy, titulati inch regiminis 
lajdinantii, nominibus, in forma solemnis protestationis 
— — et annihilationis detexerit, in hunc modum: 
qualiter eidem innotuisset, quod genitor tit. protestantis.

1750.

; Csorna. Prot. 
14. nr. 110.

i

i
i

16
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1750.

Levéltári je
gye : Diploma
tikai levéltár. 
4. 3380.

grs. d. Michael Palástby de F.-Palást, cels. s. r. 
imp. principis d. Pauli Antonii Eszterházy de Galantlia 
perpetui in Fraknó etc. arcis ac fortalicii capitaneus, 
portiones poss. tertialitatem utpote poss. Mezo-Szt,- 
György et Liter, nec non praedii Papvásár, in cottu. 
Veszprém, exist, habitas, anno 1746. die 20. sept, 
grs. dd. Adamo et Stephano, nec non d. Evae Bar- 
cza, perül, ac gnr. d. Pauli A agy de M esterháza 
contorali — —  pro Unis. ren. 2667. den. 50. peren- 
nali juris titulo vendiderit. Ob hoc fassioni eidem 
solemniter contradixit protestando, coram nobis palam, 
publice et manifeste. D. Csornáé die 31. aug. A. 1). 
1750. Ord. praelato d. Rafaele Aoi bek.

Palástliy Mihály, (kapitány.) jKva.
1 illarcza.

József. Mihály. ( ^
(kapitány.) (hadnagy.) { ^ gy pá|.

353.

Mária Terézia királynő 1718-ban utasítja a Garant 
melléki szt. Bendeki conventet, hogy Palástliy Feren
ciét, a tn. kir. udvari kanczellária tanácsosát, előbb 
táblai ülnököt, Abauj vármegye alispánját, a Károly 
király alatt szerzett érdemei jutalmául Aagy-Thur, 
Közép Tltur és Kis-Thur alias Kis-Ságb, Kemencze 
seu Kemencze bontmegyei birtokokba igtassa be. A 
convent még ez évben terjedelmes jelentésben tudó
sítja a királynőt, hogy midőn Palástliy Ferenc zet az 
adományozott birtokokba beiktatni akarta, annak 
Szentkereszty Istvánnal és Okölicsáuyi Pállal élükön 
számosán ellenmondtak. Az ellenmondók közül álljon 
itt néhánynak a neve. Férfiak: Lukovics Károly, 
Ferencz, Trajtler István, Dávid és Sámuel, garam- 
szegi Géczy Pál és György, Szegesdy v. Szegydy
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Mátyás, Szemerey László, Benkovics József és Ádám, 
Tihanyi László, Imre, Pál, Dániel és István, Keszi- 
liolczi Palástiig Ferencz, Madocsányi Sándor és Antal, 
Palástliy István, Ocskay Antal, György és Gábor, 
Nedeczky Ferencz, stb. Nők: Szentkereszty Judit, 
Erzsébet (Lukovics Károlyné), Dorottya (özv. Pomathy 
Györgyné), Szakolczay Erzsébet (özv. Pásztóy Jánosné), 
Pásztóy Erzsébet (Zvonovics Jánosné), Pásztóy Ágnes 
(Balázs Mártonné), Szegedy Mária (Osesznák Istvánné). 
Erzsébet (Placliy Mártonné), Anna (Gyürky Ferenczné), 
Beniczky Kata Szidónia, Davidis Katalin (Traithoffero 
Ágostnéj,- Zzuzsánna és Mária (özv. Tóth Imréné), 
haróczi Madocsányi Johanna (belusi Boross Pálné) 
és Rozália (belusi Boross Lászlóné), stb.

Palástliy Ferenczet két év múlva nem találjuk 
életben; ugyanis Mária Terézia 1750-ben kelt és 
Ivicsics Ferencz táblai bites jegyzőhöz intézett le
iratában Palástliy Ferenczet és lynáczot, az apjoknak 
tett adományokban megerősíti; egyszersmind elren
deli, hogy a beiktatásnak ellentmondókat a kir. tábla 
elé idézze meg. Ivicsics csakugyan meg is idézi a 
feleket 1750. máj. 12-re. Ekkor volt az első tár
gyalás, a melyen azonban többen nem jelentek meg, 
mint az Ítéletből olvasható:

Deliberatum est: Ladislaum Tihanyi, Franciscum 
et Stephanum Palástliy, Alexandrum et Antonium 
Madocsányi, Christophorum et Franciscum Nedeczky, 
Josephum Koboz, Michaelem Hegyi, Adamum Pata- 
kovics et Catharinam Bobor pro praesenti judiciorum 
termino legitime evocatos et nullo modo comparentes, 
in onere actionis convinci, contradictiones eorum cas
sari et statutionem partis actoris ea in parte puri- 
sari, restatutoriasque decerni.
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1750.

Strig. L. 36. f, 
36. dóm. 27. p 
Pentec. 22. uv.

1762. aug. 28-án újból tárgyaltatott az ügy. 
Az utolsó tárgyalás 1767. márcz. 27-én volt, és 
ekkor:

Deliberatum e s t: Partibus A.) processum prae
sentem jam seriem quoque et praeferentiam attin
gentem, pluribus terminis non reassumentibus, partes 
incatti absolvi processumque ex serie expungi.

/Palásthy Foroncz.
IVarady Erzsi*.

Ferencz. Ignácz.
(tábornok.) (szepesi kamarai ülnök.)

354.

N. c. e. M. Str. — Egr. iáteph. Odler nomi
nibus et in personis nob. Evae, Theresiae, Mariae, 
et Frauciseae, Emerici item et Francisci filior. et 
tiliar. egr. Josephi Palásthy, ex conthorali ejusdem 
cond. Anna Platliy progenitorum, nostram persona
liter veniens in praesentiam, in forma solemnis pro
testationis, contradictionis detexerit, tamdeinque pro- 
testatoriam latino idiomate conceptam, scripto nobis 
exhibuerit, sub verborum tenore : Coram v. c. e. M. 
Str. Egr. Josephus Odler, in nominibus u. supra 
qualiter his non ita pridem transactis temporibus 
memoratus protestáns subintelligere debuisset, quod 
d. Jós. Palásthy, posteaquam semet ad alia vota 
transtulisset, et cum nob. dna. Catherina A'agy ma
trimonium contraxisset, nullo habito respectu prolium 
suar, e primaeva contorali sua Anna Plathy proge
nitarum, verum plusquaui vitricali erga easdem proles 
suas consideratione, aut potissimum novi conjugii 
amore captus, cum eadem moderna contorali sua, sub 
praetextu contractus conjugalis, certam nunc inivisset,
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conventionem, qua mediante in sortem cujuspiam dotis, 
summam fluor. 1200. nec non ratam curiae Bogda- 
ndcz medietatem modernae contorali suae ex bonis 
paterno et materno aviticis ac ab utrisque simul 
acquisitis, obligasset, in damnum illegale, — quare 
idem protestáns juribus pupillaribus consulere cupiens, 
nomine declaratorum orphanorum facto et celebrato 
contractui, nondum evoluto anni curriculo contradi
ceret protestando, ac talem cnntractum juribus prae- 
judiciosum nullum irritumque pronuntiaret. — Super 
qua protestatione futuram ad cautelam literas extra- 
dandas duximus. Ezen tiltakozást Palásthy .Józsefnek 
Agnelly György és Bánvay íjászló kanonokok kézbe
sítették. I). u. s.

/Palásthy József.
\1) Platliy Anna. 2) Nagy Kata..

___________________ 1 _________
Kva. Teréz. Mária. Franciska. Imre. Ferencz.

355.

Erre Palástliy József visszatiltakozott a káptalan 
előtt, mert Gellernek semmi joga az ő gyermekei 
nevében szólani, akik atyjuk hatósága alatt állanak, 
és mivel Palástliy József „universa bona sua tum in 
oppido Spácza, quam in possessionibus Bogdanócz et 
Pelső-Korompa proprio marté ac industria acquisi- 
vissct, et antea variis involutionibus implicita ex multi
fariis confusionibus enodasset, taliterque partim jure 
perennali, partim vero aliis viis et modis juris sui 
effecisset, — hinc rationem conjuspiam successionis 
ex toto fere excluderent, adeoque de iis velut primus 
et principalis acquisitor liberam disponendi haberet 
facultatem, ac hujusmodi praesumtuosus protestantium 
actus paternum reprotestantis cor gravi dolore sau-

1759.

Strig. 21. dec. 
C. 66. f. 12. n. 
22. — L. 36. 
66.
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1750. körül. 

P—y N. lvlt.

ciasset, — ob hujusmodi justum animi dolorem prae
fatos generum et tiliam suam Evam insuper ex omni
bus suis bonis vigore praesentium, nunc pro tunc 
excluderet, easque pro exclusis et exhaereditatis pro- 
nunciaret, palam, publice et manifeste.“

Révay Pál et Szentillonay József kanonok át
adták.

356.

Szmrecsányi Imre Palásthy Máriát vette nőül; 
ez elhalván, b. Heilenbach l ’olexinát, Földváry Mihály 
özvegyét vette nőül. a két anyától született gyermekek 
miatt jegyzéket csinált az ő gazdálkodásáról.

„Specificatio honorum, durante primo connubio 
acquisitorum, pro directione liliorum.

1. Domus Corponensis, divisionalit.er obventa con- 
torali meae, aestimata fuerat in 200. H.

In reperationem cujus insumpsi 800. tl.
Cujus area angusta fuit, pro dilatatione areae 

emi duos fundos ei adjacentes pro 230. tl.
2. Empta est per me certa vinea supra civita

tem, a cive Neosolieusi Paczck 340. tl.
3. Emi fundum a civitate Carponensi 60. ti.
Allodium aedificatum constitit. 300. tl. ,
4. Penes illud emi hortum a Georgio Szmre

csányi 8. fi.
5. Dua. vidua Adami quondam Palásthy, una 

cum dote per me exsoluta 1300. fi.
6 Dno. Adamo quondam Palásthy, viventi per 

partes mutuo dedi 1050 fi.
7. Pro sepultura ejusdem insumti 400. tl.
Qui portioni ejusd. inhaerere debent.
8. Pro portione Szuhány successoribus Schuei- 

derianis 1850. fi.
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9. Szuhányensium subditorum debita soluta per 
me 200. ii.

10. In possessione Cseri a duo. Joseplio Blas- 
kovics redemta portio 511. fl.

11. In Palást redemi portionem a Eicher 700. fl.
Quam per formam auctionis dedi moderno Ste

phano Palástliy.
12. Eidem Stephano Palástliy auctionem dedi 

300. fl.
13. Ibidem redemi portionem a Davidesinam 

500. fl.
14. Ibidem a Heilenbach comparavi praedium 

Gardon 500. fl.
Quod modernae meae contorali ad dies vitae

dedi.
15. In Kelenye a Luca Benedicto portionem 

1600. fl.
16. Ibidem a subdito meo emi vineam 150. fl.
17. Bathensis curiae medietas per me compa

rata 300. fl.
18. Pro variis clenodiis a Georgio Szmrecsányi 

300. fl.
11). A successoribus Gabrielis Bory clenodium 

300. fl.
20. Partem terrae a Devicsiensibus Corponae 

60. fl.
21. Apud Palástenses incolas habeo 1100. fl., 

post mortem meam relaxentur eis 100. fl.
22. Apud Czekovienses 50. fl.
23. Apud Lavaianam Corponae 13. fl.
24. Apud liakovszky 500. fl.“
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1750.

9. sept. P—y 
N. It.

357.

Alólirott tudtára adom ezen levelemnek rendivel 
mindeneknek, az kiknek illik, hogy az ur Isten ujob- 
ban látogatván meg keserves özvegységgel, midőn 
Laszkáry Sófia kedves feleségem szólította ki ez 
árnyék világbul, mellynek is és edgyetlen egy leányom
nak lialalaval, nagy gyamoltalanságra jutván, kénte
lenítettem ujobban megliazasodnom, a mint is az Ur 
Istennek eó szent Felségeitek rendeléséből örökös 
hitves Társul jegyzettem ell nemzetes Iiodossy Mária 
asszont, néhai tettes, nemz. és vit. Dacsó Pál ur 
meg hagyatott özvegyét, ezen alul irt napon. Mivel 
pedig mar örök koromba jutottam ollyan gyamolta- 
lansagra, ki viselne gondomat, senki sincs, azért 
eletem napjaiban való gyamolitását s körülöttem való 
faradozassát mostani jegyessemnek, s Isten kegyel- 
mébül leendeő hitves tarsomnak megjutalmaznom ki
vanvan, kötöttem neki dreiíói portiómat moriglasképpen, 
kétezer idest 2000. rlien. for. melly portiot holtom 
után mindaddig bírhassa maga vagy maradeki vala- 
meddigh azon felül irt summát suecessorim le nem 
teendik. Mellynek nagyob biztonysagara adtam ezen 
levelemet saját kezem irassaval s pecsétemmel meg- 
erősetvén. Datum Közép-Palojta, die 9. 7-bris. Ao. 
1750. Keszihóczi Palásthy Ferencz (még erős kéznek 
írása.)

1752.

8. máj. P—y 
N. lt.

Oüö.

K — i Palásthy Ferencz megengedi, hogy G-yür- 
kyéknél levő Palásthyak birtokrészét Kudnay Gábor 
és Adám magokhoz válthassák. Datum Keszihócz, 
8. máj. 1752. Palásthy Ferencz.
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359.

Palásthy Ignácz panaszt tesz Baross György^ 
honti alispány előtt, hogy az ő jobágyát, midőn 
Kutyahegyesről haza jött, Ke de ez ky Kristóf jobágya 
vérig verte; elégtételt követel.

360.

Nedeczky Kristóf Baross György alispány e lő tt^  
panaszt tesz, hogy Palásthy Ignácz és Ferencz emberei 
az ő jobágyát agyba-főbe verték. Elégtételt követel.

361.

Kos universitas praelatorum, baronum, magnatum, 
et nobilium comitatus Zempléniensis. Damus pro 
memoria, tenore praesentium significantes, quibus ex
pedit, universis: quod cum nos anno, die, menseque 
et loco infradatarum praesentium, pro pertractandis 
coucludcndisque certis perarduis, publicum bonum, 
communem aeque salutem et tranquilitatem atque 
adeo servitium caesareo regium tangentibus et con
cernentibus rebus et negotiis, sub praesidio ill. dni. 
Antonii Klobusiszky liberi baronis de Zéthény, equitis 
aurati, serenissimae caesareae regiae mattis, consiliarii, 
et comitatus hujusce nostri supremi comitis, una cum 
perillustri ac generoso Joanne Okolocsányi de eadem, 
praelibati comitatus nostri ordinario vicecomite, qua- 
tuor ordinariis totidemque extraordinariis judlium et 
jurassoribus caeterisque quam plurimis, tabulae nostrae 
judiciariae ordinariis et extraordinariis assessoribus, 
consedissemus, unaque fuissemus constituti, atque prae
sentes: eotum egr. Joannes Palásthy de Keszi et 
Alsó-Kereskény, comitatus nostri haj donum ductor) 
in possessione nobis ingremiata Pelejtlie insidens, no

il 753.

maj. P—y 
It.

1753.

dec. P—y 
lt.

1753.
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minibus etiam filiorum suorum Joannis, Pauli, Andreae 
et Francisci, in vim edoctionis indubiae nobilitatis 
suae, exhibuerit nobis certas incliti comitatus Xitrien- 
sis authenticas litteras testimoniales, petendo nos 
debita cum instantia, quatenus illas publicare, rati- 
habere, ac superinde peculiare ejusdem, praefatorum
que filiorum pro cautela, sub authentico cottus. nostri 
sigillo extradare vellemus et, dignaremur, testimonium, 
quarum quidem praelibati comitatus A i triens is testi
monialium tenor esset sequens: Nos universitas prae
latorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus 
Nitriensis, damus pro memoria praesentium per te 
norem, significantes, quibus expedit, universis, quod 
cum nos die 29. mensis április in oppido Uj-Galgckz, 
anno decurrente infrascripto, pro pertractandis cou- 
cludendisque quibusdam arduis, bonum publicum tan
gentibus rebus et negotiis, sub continuatione gene
ralis congregationis, simul constituti fuissemus, eotum 
egr. Stephanus et Joannes Palásthy de Keszi et Alsó- 
Kereskény, alter in Liptoviensi, alter vero Zempli- 
niensi inclitis comitatibus residentes, alias ex hoc 
comitatu oriundi, volentes semet ibidem etiam albo 
nobilium comitatus illius inseri, et inscribi facere, 
humillime institerunt coram nobis, quatenus iisdem 
super indubia nobilitate testimoniales literas nostras 
sub authentico comitatus ipsius sigillo extradari facere 
vellemus, quarum instantia exaudita, siquidem nobiles 
Paulus, Andreas et Joannes Palásthy de dicta Koszi
ét Alsó-Kereskény, possessione videlicet comitatui 
huic adjacente residentes, actu quoque in usu verae 
et indubiae nobilitatis, registrisque nobilium curiali- 
starum, inserti existentes, ac praerogativa aliorum in 
gremio comitatus hujus indubitatorum curialistarum
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instante, Stephanum et Joannem Palásthy congene- 
rationales et condivisionales ipsorum esse coram nobis 
palam recognovissent, bine praemissa ex ratione, futura 
praelibatorum instantium pro cautela et tuitione de- 
servituras liasce nostras, sub authentico comitatus 
hujus usuali sigillo extradandas et concedendas esse 
duximus litteras testimoniales. Datum ex generali 
congregatione nostra, die 10. mensis junii, anno 1748. 
in supralato oppido Uj-G algocz celebrata. Bmericus 
Bossany i. comitatus Mtriensis ord. v.-comes, Joan
nes Dávid, ejusdem i. cottus. Mtriensis judlium. Geor
gius (Jsury ejusdem i. cottus. M tr. judlium. Valen
tinus Dos 'd i. cottus. M tr. judlium. Stepli. Ugrocsy 
i. cottus. judlium. (L. S.) Lect. et extradatum per 
Ignatium Szörény i. cottus. M tr. jur. v. notarius. 
Lectae, publicatae et nemine contradicente accepta
tae, sub generali congregatione die 31. maii 1753. 
in op. S.-Ujliely, continuative celebrata Gabriel Zám- 
bory i. cottus. Zempliniensis ju. ord. notarius. Unde 
nos insertas repetiti cottus. Mtriensis literas testi
moniales publicantes, accept, et ratihabentes in con- 
formitate illarum antelatum egr. Joannem Palásthy 
de praefata Keszy et Alsú-Kereskény (in cetum) — 
— — — —  et numerum reliquorum verorum et 
indubitatorum comitatus hujus nobilium, pari modo 
curialistarum recipimus et adnumeramus, harum no- 
strarum vigore et testiin. literardm mediante. Datum 
in generali congregatione nostra, die 31. maii, A. 
1753. in oppido S.-Ujhely continuative celebrata. 
Extrád, per me Gábrielem Zámbory i cottus. Zem
pliniensis notario ord. (L. S.)



2 5 2

1753.

die 6-a mensis 
novembr. Nitr. 
Prot. 107. fol. 
110.

362.

Nos cap. ecclae. Nitr. Egr. Andreas Zibak, 
Paulus Takács, Antonius Ujhely, Andreas et Joannes 
ac alter Andreas junior, omnes omnino Palásthy, 
Stephanus Takács, Josephus Zseby, Joannes Csech, 
Carolus Priechovszky, necnon, providi Joannes et 
Paulus Madárkay, nob. item d. Rosalia Taynay, Eme- 
rici Sándor, ac Juditha Thuróczy Francisci Takács 
egr. condam relictae viduae, non secus Elisabetha 
Ráday egr. Pauli Palásthy conthoralis et nob. virgo 
Catliarina Szélessy nostram personaliter venientes in 
praesentiam in omnibus causis suis . . . (stilus) egr. 
et nob. Stephanum Ernyey, Emericum Kovács, Simo
nem Fehérváry etc. ac alias omnes in r. Hungáriáé 
juramento obstrictos, suos, veros, legitimos et indu
bitatos fecerint constituerint procuratores; in pleni- 
potentiarios autem egr. Joannem lllovay et Gábrielem 
Horváthy de Disznós, etc.

Palásthy János, András. /Pál.
(Ráday Ersss«.

András.

1753.

9. nov. Palást. 
P—y N. lt.

363.

Nedeczky Kristóf egyezkedik Palásthy Ferencz 
és Ignáczczal, F.-Rakonczán levő „malikonstea“ zsel
lérhelyről; letett 150. tallért Lendvay György, P —y 
Ferencz tiszttartójának kezeibe, melyek Palásthy Fe
rencz által ott beruháztattak; kijelentvén, hogy ha 
a beruházási összeg később nagyobbnak lenni fel
fedeztetnék, a fölösleget is lefizeti, ha pedig később 
bebizonyittatnék, hogy ama zsellérhely P —y Ferencz 
birtoka, magát és örököseit a zsellérhely kiadására 
kötelezi, és ha az öreg, luth. Palásthy Ferencz zálog-
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levelűt megtalálná, azt az ifjabb Palásthy Ferenc/ és 
Ignácznak átadja. De ha a befektetési összeg kisebb
nek lenni találtatnék, a fölösleget a Palástliy-testvérek 
visszatérítik. — E zsellérlielyet az öreg és már meg
halt Palásthy Ferencz, m. kir. cancellariai tanácsnok 
váltotta ki Brunzvikéktöl.

364.

Udvari tanácsos Palásthy Ferencz perben állt^j 
k—i Palásthy Ferencz, Szmrecsányi Imre és neje, 
Palásthy Mária. JN'edeczky Kristóf és neje, Palásthy 
Borcsávái birtoktárgyban; a birtokokmányok pedig 
az alperes Palásthy Ferencznél voltak, melyekre a 
tanácsos felperes Palásthy Ferencznek is szüksége 
volt; a megye Akay György szolgabirót küldte ki, 
hogy az alpereseket a Palásthy család birtokokmányai
nak hü kiadására megeskedtesse. Az eskü szövege ez 
volt: én N. N. esküszöm az élő Istennek, ki Atya, 
Fiú és Szentlélek Isten, boldogságos sziiz Máriának 
és Isten minden szentéinek, hogy én, nem tekintvén 
saját, úgy gyermekeim, osztályos atyámfiai és ámbárki 
hasznát, kárát, és akármi módon kigondolható álla
potot, igazán, liiven ezen processusban kimondott tör
vényes deliberatiójához képest is, minden nálam levő 
leveleket, melyek vagy közönségesen tek. Palásthy- 
familiát, vagy ezen familia közöl valamelyikét illet
nének és illethetnének, producalván és előadván tör
vényesen közleni fogom, legkisebb scartetát is, annál 
inkább originalis vagyis, atyafiak között, párban is 
szokott tartani levelet el nem hagyom és el nem 
tagadom, azoknak előadását bizonyos esztendőkre, 
vagy időre meg nem határozom, hanem valamint hogy 
hajdani és akárhány saeculum előtt emanáltak volna,

1754.

S. dec. P—y 
. lt.
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úgy egész addig, ámbár hol és ámbár mikint ema- 
náltak, és eleimhez, vagy hozzám akármi módon ju 
tottak volna, mindazokat előadom, nemkülönben azt 
is el nem tagadom, mennyire tudom és tudhatom, 
kik Palásthy-familia közül fiu-ágon deficiáltak és azok, 
kiknek successori voltának, azok után micsoda jószágot 
és leveleket, akár originálisban, akár párban, az én 
eleim kézhez vettek, vagy én kézhez vettem, lelkesen 
megvallom és előadom, másnál leve és Palásthy-fami- 
liát közönségesen, vagy familia közül akárkit illető 
leveleket, valamely atyámfiának, vagy idegennek ke
zemből ki nem adtam, és ha kiadtam volna azokat, 
megjelentem és előszámlálom, meg ném égettem, vagy 
akármiképen emberi módon kigondolható móddal és 
okkal el nem sikkasztottam, senkivel Palásthy-familia 
vagy jószága iránt in privato et occulto nem traetál- 
tam, és leveleket nem applicáltam, élő Isten engem 
úgy segéljen, boldogságos Szűz Mária asszony, és 
Istennek minden szentéi. —  Cujus formulae resolu
tionem anno 1754. die 18. dec. in possessione Ke- 
meneze, spect. ac gen. dno. Francisco Palásthy (a 
meghalt tanácsos fia) verbaliter ab universitate cottus. 
Hont, efflagitante, eademque universitate sub notarial! 
extradata talem tit, dno. Francisco Palásthy resol
vente. mihique committente, jurium ejusdem futura 
pro cautela necessariam, manus meae subscriptione 
et sigilli mei appressione etiam expedio in Deménd 
die 26. dec. A. 1754. Georgius Akay de Barom
iak. cottus. Hont, ord. jur. notarius. — Az alperesek 
elfogadták s az esküt letették.
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365. 1751.

Palástliy János, saját birtokát Jeszenován, Tu- 
róczmegyében, Palástliy János és nejének, Teszák 
Annának 25. darab aranyon eladta.

. nov. 25. Turó- 
czi prép. hh. 
iratt. BB. 947 
Beszterczebá - 
nyán.

366.

Szmrecsányi Imre és Zmeskál Lőrincz, qua B ar- 
harae Palástliy, Gaspari Balogh, rei. viduae, et Da
ni dB  Balogh de Ocsa, íilii Mariae Palástliy legi
timi plenipotentiarii, Bmericus Szmrecsányi, qua 
Esterae tiliae, Iguatii et Gasperi íilior. ex nob. Anna 
Maria Palástliy consorte sua, a convent előtt meg 
jelenvén, következő magyar szerződést mutattak be s 
vallottak:

Mi alábbirottak, néhai Bóth Ferencznek Dorotya 
leányától, néhai nebojszai Balogh Ferencz feleségétől, 
— Baloghnak Borbála leányától, Géczy Pál felesé
gétől, — ugyanazon Géczy (Pálnak) János fiától — 
és ugyancsak János fiától, — ennek) leányától Géczy 
Annától, Palástliy Gábor uram hitvesétől származott 
maradékainak és successorinak, — úgymint Palástliy 
Borbálának, Balogh Gáspár özvegyének, — Balogh 
Dánielnek, Palástliy Mária fiának, nemkülönben Szmre- 
csányi Imre Esztera leányának, lgnácz és Gáspár 
fiainak, Palástliy Anna Máriától született gyerme
keinek naturalis tutora, a föntirt Palástliy Borbála 
asszonynak tek. ns. Hontvármegye Viskón 16. mens, 
apr. 1753. testimonialisa, hasonlóképen nemz. és vit. 
Balogh Dániel uram részét a nemes váczi káptalan
ban die 4. m. julii 1753. költ testimonialisa szerint 
legitimus plenipotentiariussá valljuk egy mindnyájért, 
és mindnyájan egyért, hogy a ns. Esztergom vár
megyében Bajna, Sáp, Sárisáp falukban és azokhoz

1754.

í .  S. Jacobi ap. 
Ben. Pr. EE.) 
p. 119.
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tartozandó pusztákban, u. m. Orisáp, Babái, Szarsz, 
Kiküt, aliter Kölöth és Csémaszombatja, — nem
különben ns. Komárom vármegyében Igmánd, Szt.- 
Mihály pusztákban bennünket, néhai Bóth Ferencz 
familia után örökösen illető portióink volnának, me
lyeket néhai eleink elzálogosítottak, mostanában pedig 
mélt. báró szlavniczai Sándor Mihály urunk ő nagy
sága által, úgy mind condivisionalis atyánkfia részévvel 
együtt Unitnak, és minthogy nagyobb részében azon 
egész bajnai és hozzátartozó jószág már is ő nagy
ságára transferáltatott, s több osztályos atyafiak által; 
mi és Palásthy Annának maradékai részéről mind
nyájan, azon bennünket illető portiónkra ezelőtt is a 
váczi káptalanban, die 22. m. április anni 1741. 
celebrált fassionalis levelünk szerint simultauee 2000. 
irtot, rhenenses. auctiónl fölvettünk vala ő nagyságától, 
consequenter annyira ivolválva vagyon, hogy majd 
nem- örökséget is fölülhaladná azon kevésből álló 
portiócskáink — — vettünk fel most újonnan emlí
tett jószágban levő portiócskákra, bennünket illető 
örökségünkért titulált m. b. Sándor Mihály uramtól 
1500, rénus forintot, és igy in toto magunk felvet
tünk 3500. frtot. ő nagyságától, a szerint a ns. Esz
tergom és Komárom vármegyékben Bajna és hozzá
tartozandó helységekben és pusztákban, bennünket és 
az egész Palásthy Annától való successorit örökösen 
illető portiónkat transferáljuk ö nagyságára, seinmi- 
némil just az egész jószághoz fönn nem tartván. I). 
Bajnae, 24. nov. 1753. Szmrecsányi Imre, Zuieskál 
Lőrincz, az atyafiak plenipotentiariusa.
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A conveut in ft 
jegyzőkönyvezte.

(Balogh hVrencz. 
\Bóth Dóra.

iBorcsa. 
iGéezy Pál.

•lános.

J ano-.

Anna.
P—y Gábor.

I
Borosa.
Balogh Gáspár.

3  6 7 . 1754.

Nos conventus etc. Memoriae commendamus te- Csorna.P r.U
nr. 253.

nőre praesentium —  — — quod spect. ac gnr. d.
Josephus Palásthy de eadem, ind. reg. equ. ord. 
Eszterházyani, unius companiae capitaneus, coram 
nobis pers. const, exhibuerit nobis certum quempiam, 
germanico idiomate appositum, dotalitium contractum, 
petens nos debito cum respectu, quatenus eumdem 
protocollo nostro inseri et sub sigillo conventus nostri 
extradare vellemus. Tenor est sequens: (magyarul):
Palásthy József kapitány ur, házasulása alkalmával, 
arájának, Koptik Jozefának, jegyajándékul 4000. 
irtot, ígért. Ezen ígéretét meg akarván tartani, vég- 
rendeletszerii okmányban kijelenti, hogy szülőitől sem
mit sem  öröklött, mindent, amije van, feleségével 
szerzett, s ezeknek egyedüli örököséül nejét teszi.
Cujusmodi contractum, nobis praesentatum et per d. 
capitaneum coram nobis viva voce confirmatum, pro
tocollo nostro de verbo ad verbum inscriptum, in 
forma solita, seu sub sigillo nostro conventuali usitato

divisionis AAp. 1754-ben

Balogh Gáspár. 
Palásthy Mária.

Dániel.

/Szmrecsányi Imre. 
IP—y Anna-Mária.

Eszter. Ignácz. Gáspár.

1T
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extraclandum esse duximus. Datum Csornáé 29. jam 
A. D. 1754.

1755.

2. jan. P—> 
N. lt.

1755.

5. ápr. P—a 
N. lt.

368.

Nedeczky Kristóf levele k—i Palásthy Ferencz- 
hez, az udvari tanácsos Palásthy Fereuczuek fiát, 
Fereuczet „Oberstleitnant‘;-nak nevezi. Datum Palást 
2. jan. 1755. Nedeczky Krisóf.

369.

Foglár Imre, hont! alispáuy, a szolgabirónak 
parancsolatot ad, vizsgálatot tenni, Kunics Ferencz, 
a nagyszombati jezsuita collegium rectorának és Sze- 
lepcsényi által alapított Mária papnövelde kormány
zója Kazy Jánosnak panaszára (mint a bozóki pré- 
postság birtokainak haszonélvezője), mert keszihóczi 
Palásthy Ferencz emberei 1753. máj. 21-én a bozóki 
prépostság joDagvát, Slavkó Tamást, keszihóczi la
kost „eotum in agro dominali, modicum infra dictam 
possessionem, ad ponticulum habito, pacifice consti
tutum, ex improviso irruendo et invadendo, primo 
quidem ibi in loco, in quo deprehensus fuit, gran
dioribus fustibus humi prosternere, prostratumque 
concutere, per crines raptum hinc inde trahere, et 
n:si ope aliorum e manibus eorum violentis eliberatus 
fuisset, eidem nefors vitam quoque adimere; demum 
autem in pagum, ad domum judicis, instar publici 
cujuspiam malefactoris, turmatim adductum, cippo 
pagensi imponere, in eodemque extra solitum modum, 
a tempore matutino usque ad horas pomeridianas, 
conservare; sed et his non contenti, posteaquam pa
rens incaptivati filium suum incaptivatum spectatum 
venisset, eum dem quoque pari temeritatis audacia,
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agilis dui. Ladislai Dacsó, alter et tertius, dui. Fran- 
cisci Palásthy homines subditi, ubi prius fus j gran
diore humi decussus et prostratus exstitisset, captum 
per crines et pedes, ad filium captivum, satis crude
liter rapere, cippo includere, ac fere ultra tempus 
duarum horarum in eodem detinere non fuissent ve
riti, absoluta vi et potentia mediante.“ Parancsolja 
tehát, hogy pontosan járjanak el. Datum Tésse. 8. 
ápr. 1755. Idem vicereines.

370. 1755.

Palásthy József, — Boka Mihály öregebb és 
ifjabb, és Bossányi Julia, Boka Imre özvegye közt, 
ez kiskorú gyermekeit is képviselte, a köztök 1749. 
febr. 28-án kötött birtokegyességre vonatkozólag, Spá- 
czán 1755. jan, 9-éu azt a változást tették, hogy 
Palásthy József Kedleeovske telket, „cum residential! 
domui meae Spaczensi vicinus, commodus mihi exi- 
steret“, megtartja és ezt „attactis dnis. et dnae. 
adjustaie satageus“, egy más, Janesekovske nevű tel
ket adott nekik „titulo cambialis permutationis.“ Ezen 
cserét az esztergomi káptalan nevében Eszterházy 
Károly praep. B. Thomae és Ipolyi Gáspár hitelesí
tették. — A Boka-fél ezt az indokot hozza fel a 
cserére: „Hinc et nos titulati Joseph/ Palásthy, sub 
cujus paterna protectione, virtute testamenti dnae. 
quondam liosaliae Boka, sororis nostrae defunctae, 
vivere semper cupimus, gratam animi significationem 
remereri adnitentes, crebrius fatum fundum, Kadle- 
covske dictum, via legitimae successionis, per defe
ctum antelatae sororis nostrae in nos derivatum — 
— dedimus, et assignavimus.“

1 Datum Spacae 
1775. 9. jan. 
Strig. 1755.16. 
jan. C. 19. f. 7. 
n. 4-5.

i

»

X5*
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1755.

6. aug. Jászó 
Prot. 7. i' 675

1755.

die 18-a mens, 
octobris. Nitr. 
Prot. 208. fol. 
129.

371.

Nos conventus, etc. quod egr. Alexander Maró. 
thy, de Egyliázas-Marót et Perlen, qua vidi. Mariae 
Erős de Lengyelfalva, ex nob. d. Elisabetha Horváth- 
Mladosovitb susceptae ac progenitae successor, suo, 
nec non cointeressatoruni quoque suorum nominibus 
et in personis, n. pers, v. in praes, totali introductioni 
et statutioni spect. ac mgf. quondam FrancAsci Fa- 
lásthy de eadem, s. c. et r, mjtis. referendarii con
siliarii et suae consortis, in possessione Lengyelfalva,, 
aliisque juribus et portionibus poss. ad eam dem quo
vis modo pertinere debentibus, cottu. hocce Abaujv. 
exist, habitis, — — superioribus annis celebratae.
velut s ib i ------- damnosae, cum solemni protestatione
contradixit, — — palam, publice, et manifeste, co
ram nobis. — Datum in f. Transf. dni. in diem 6. 
m. aug, incidente. A. D. 1755. Praesentibus jur. 
conventualibus.

372.

Paulus, filius egr. cnndam Adatni Falásthy de 
Alsó-Köröskény ac Elisabetha, lilia Gregorii Rédey„ 
consors mea, coram v. capitulo personaliter constituti, 
tum propriis nostris, quam et Alexandri et Joannis 
filiorum Barbarae item Catliarime ac EUsabethae 
filiarum nostrarum nominibus et in personis, in forma 
solemnis revocationis, contradictionis et annullationis 
detegimus sequentibus: qualiter ego recenter, anno 
evoluto 1754. circa festum s. Martini episc. in 
claustro PP. Societatis Jesu, in cottu. Thurócziensi 
. . . non tam necessitate propria adactus, quam per 
alios seductus, sine scitu et consensu consortis meae, 
portionem illius in praefata possessione Alsó-Körös-
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kény in cottu. Nitr. in summa 105. fl. jure perpetu( 
egr. Joanni Pálásthy ac lilio illius Michaeli Palástiig 
inscripsissem, vendidissem . . . , cum gravi mei ei 
meorum praejudicio, damnoque valde magno . . . 
eam dem itaque . . . solemni protestatione . . .  in 
omnibus punctis . . . revocamus, cassamus . . . 
coram v. capitulo ut hanc revocationem protocollc 
authentico inseri facere, nobisque desuper testimoniales 
extradare dignaretur.

Pálásthy Ádám.
'1

/Pál.
IRédey Krzse.

Sándor. János. Korcsa. Kata. Erase.

Pálásthy János.

Mihály.

573.

Felsőpalásti Pálásthy József", lovaskapitány, fo
lyamodik a kir. táblához, elmondván, hogy atyja, 
Mihály, galanthai Eszterházy Pál herczeg fraknói 
várának kapitánya . . . directam tertialitatem aviti- 
eam possessionum Mező-szent-György et Litér, nec 
non Pap-Vásár, in comitatu Veszprimiensi adjacentem 
habitam, sine ulla rationabili causa, necessitateque 
compellente, quamvis ego jam in officio capitaneatus, 
frater vero meus Michael, ut locumtenens, in altissime 
feliciter nunc regnantis suae majestatis sacratissimae 
servitio existentes statum perfectum attigissemus; 
praeter scitum tamen et consensum nostrum in anno 
174(1. v. conventu Csornensi celebrata fassione me
diante, dominis Adamo et Stephano, nec non Evae 
Barcza, d. Pauli Nagy de Mesterháza conthorali,

)
i
t

•

1755.

Levéltári je
gye : Diploma
kai levéltár. 4. 
3406.
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1756.

3. febr. P—v 
N. lt.

imperpetuasset, abalienassetque, cum summo juris mei 
successionalis, ac meorum eointeressatorum praejudicio.

A per 1755. aug. 27-én és 1771. szept. 15-én 
tárgyaltatott. s a következő határozattal fejezte be 
Vörös Antal prothonotarius: „ Parte, actoris causam 
praesentem reassumere, taliterque promovere inter
mittente, eamdem ex serie expungi — deliberatum est.“

Palásthy Mihály.
1

József. Mihály.

374.

K — i Palásthy Ferencznek Keszihóczon egy irt- 
vány földét a „homok alján“ Vajda Lászlónak egyik 
embere elfoglalta; Palásthy Ferencz tanuhallgatást 
nyert a fölött, mely 1756. febr. 3-án Trajtler István 
szolgabiró vezetése alatt megtartatott.

1756.

. Jászó.

1756.

P—y N. Ív!

375.

Palásthy Iguácz, szepesi kamarai tanácsnok, — 
Palásthy Ferencz, a baranyai lovas ezred ezredese, 
— Lőcsén 1756. febr. 3-án szinte ezt egy év alatt 
kezdett és kezdendő perekre, — Pierstell jiedig a 
convent előtt bemutatván a felhatalmazást, a kezdett 
peres ügyekre, Krabovszky Antalt, causar, regal, di
recto rt, Jeszenák Jánost, Zsitkovszky Istvánt, Kazy 
Józsefet, Balogh Sándort „juramento adstrictos, pro
curatores constituisset. “

376.

L Kunics Ferencz, a nagyszombati collegium re- 
ctora, és Sztencsák János, Mariano-Szelepcsényiani 
seminarii regens, praepositurae S. Stephani regis de
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Bozók, actuales possessores, a kir. táblára eme í'ö- 
lebbezést adták be :

Inclita tabuk regia judiciaria. Humillime re
praesentamus : qualiter nostri in officiis decessores, 
anno adhuc 1747., certum proportionalem processum, 
ratione possessionis Kesziliócz, cottu. Hont. adjacen
tis, et certorum ejusdem beneficiorum approportionan- 
dorum, contra et adversus pelillustres et generosos 
dnos. Franciscum seniorem Palásthy de eadem et 
Kesziliócz, Georgium et Alexandrum Gerhard, Ste- 
])hanum et Ladislaum Beniczky, qua etiam fratres 
natu majores ac literarum conservatores, Joannem 
item Haeso, qua aeque fratrem natu majorem et lite
rarum conservatorem, Valentinom denique Pap, no
vissent et suscitassent, et in partibus, eo tum ordi
nario attacti cottus. Hont. vicecomite et eidem adjun
ctis judlium. et jurassorum, favorabile recepissent 
judicium; evenit interim, quod anno 1755. in sedria 
dicti cottus. reviso processu adgravatoriam recepisse
mus sententiam, quam etiam maturioris revisionis 
gratia ad inclitam tabulam regiam judiciariam appel- 
lassemus, prout instamus, quatenus ad tenores arr. 
26. 1723. certo ac competenti praefixo termino prae
fatos incattos. in sui praesentiam citare, revisoque 
processu, minus favorabiles nobis sententias reformare 
dignetur, perseverantes Inclitae tab. reg. judiciariae 
humillimi capellani. Ut supra.
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3 7 7 .1756.

Vcszpr.nr.52. iSios capitulum ecclesiae Veszpriiniensis. Memo
riae commendamus tenore praesentium, significantes, 
quibus expedit, universis: quod nobilis d. Joannes 
Radó, nob. dnae. Juditkáé conthoralis suae, filiae 
vero condam d. Balthasari, filii egr. olim Stephani 
Palásthy de Felső-Palást, n. item dnae. Catharinae, 
egr. senioris Joannis Bőké conthoralis, tiliae vero 
egr. d. Pauli Selley ex consorte sua Catharina filia 
antelati olim Balthasaris Palásthy suscepta, nec non
n. d. Sigismundi Potyondy, qua videlicet prolium 
suarum ex nobili olim d. Susanna, filia praefati Pauli 
Selley, ex antelata consorte sua Catharina Palásthy 
susceptarum, et progenitarum legitimi tutoris et cu
ratoris nominibus et in personis nostram pers. v. 
in praes, exhibuerit, et praesentaverit nobis certas 
quasdam literas, ipsa die sexta, die mensis dec. anni 
1677. in possessione Torony, emanatas, originales 
coramisationibus egr. dd. Georgii Palásthy, alterius 
Georgii Barcza, Gabrielis item Svastics, Sigismundi 
Somsich, Joannis Palásthy, Ludislai itidem Palástiig, 
Andreae Soós, ac denique Danielis Török, corrobo
ratas, pfator. insuper Georgii Palásthy, alterius 
Georgii Barcza, Sigismundi item Francisci sigillo
rum munimine, consignatas, de et super remansor., 
post fata superius attacti dni. Stephani Palásthy tam 
mobilium, quam immobilium bonorum, inter proles ejus
dem utpote Juditkám, Paulum, Baltliasarem et Adam 
facta divisione sonantes, petens nos, debita cum in
stantia: quatenus nos easdem literas, de verbo ad 
verbum transsumta transscribi facere, transsumtaque 
earumdem paria, primum protocollo nostro inseri, ac 
tamdem sub authentico eccl. hujus nostrae sigillo
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extradare vellemus. — Quarum tenor talis est: Mi 
ide alább megirt némellyek jöttünk ide Toronyra, Vas 
megyében levőben, néhai Palástiig István ur gyer
mekei, Jutka, Palkó, Bódis és Ádám közt való ingó 
és ingatlan jószágnak elosztására, mely következik 
ilvképpen és legel sebben is: az jobágyok urai ujj- 
íaluban: Vida Jánosné egész helyes örökséggel, Gresi 
Mihály bárornfertály örökséggel, Kovács István fél- 
hely örökséggel, ezelőtt Németh György bírta, Bánta 
Balázs félhely puszta, Hennes János négy forint 
árendában bírja, Tóth János helyét Bareza György 
egy forintban bírja; Tornyon Korcsmáros István fél- 
házhelyes, Szt.-Ivánfalván Gurkó Jakab félházhelyes 
])uszta, mely most Kováts Istvánnál . . . tallérban 
zálogban vagyon; Németh György szőllője fele pin- 
czéstül a dozmati hegyen, egy rét, harmincz szekérre 
való; item szántóföld juger 9. — item Veszprém 
vármegyében, mező-szt.-györgyi, litéri és papvásári 
atyai portiót egészben, melyek most Bárcza uramnál 
zálogban vannak 56. írtban., ismét Bárcza árendálta 
18. írt., kiben engedett még négy forintot, teszen in 
toto h. 70., de minthogy a más két portió nem ad- 
equalja. erre nézve ketten tartozónak az ujfalvi 80. 
írtban, levő jobágyai annak, a ki azt bírni fogja, 
kiváltani. — Nagykölkeden: Gombás János félhelyes, 
Gombás Mihály félhelyes, Skublitonétul F. 60., 
Kováts félhely, item félhely deserta, — item félhely 
deserta. Gombás Balázs félhely, deserta, melyet Pa
lástiig György uramtól 22. aranyban és f. 32. zálog
ban bírják, — Gombás Benedek félhelyét és Senko- 
vits Péter fél hely ér. száz tallérban bírják. — Doz- 
raáton Nagy Péter félhelye, cum pertinentiis, ismét 
a dozmáti határban tizenhat hold földet, — item a
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Toronyi határban tizenhármat, Molnár János szöllöje 
felé a Hernáton dozmati határban. — Tornyon és 
Dozmaton Varró Péter félhelye és Molnár István 
félhelye zálog, — Kováts István félhelye, mely most
41. d. 92. zálogban vagyon. — Mihál Kováts mellett 
félhely deserta, mely öt félhely vagyon zálogban. 
Palásthy Zsigmond úrtól f. 455. Onorik Ádám fél
helye, ugyanott jugera 4 2 ja udvarhelyföld. — Két, 
négy szekérre való, parlaggal együtt, és dozmáti ha
tárban a Hernáton, Hertelendy és Középhegyen, Ko
vák szőllö felé Szalavármegyében az Hodosi portio, 
az három rész között fönmarad, úgy, hogy ha mi 
haszna vagyon magok között oszszák föl. — Az osz
tály pedig e szerintiéit: Palásthy Adámkámak jutott 
az ternyi és dozsmáti jobágyok az felébb megirt. 
mód szerint, Palásthy Budisnak az ujfalvi és annectált 
portio. Palásthy Patkónak a kölkedi portio, J)ozs- 
mati egy pusztával és annektált portiókkal együtt. 
Palásthy Juditnak pedig a Tornyi kastély, előtte levő 
major házzal és háta ni égett való pajtáskerttel együtt, 
cum libera pascuatione, lignatione, glandinatione, et 
aliorum usuque-perceptione. Minthogy Palásthy (lyürgy 
urnák az árvákon 125. frt. keresete volt, de eö ke
gyelme interpositiomra negyvenöt juliban és egy tén- 
tás ládában megengedte. Az aranyos fegyverből és 
ezüst mivből Palásthy Ádámhámk jutott két kötőn 
való aranyos kard, két kötőre való aranyos hegyes 
— — -— ezüst aranyozott Turk-kantár, szügyellőivel 
együtt és egy portai keskeny féksziigyellőével együtt, 
egy pár puskatokra való bársonykápa, (!gy tiszta ara
nyozott kivül-belül aranyos kanna, egy aranyos türk- 
tolltokocska, egy pecsétnyomó aranygyűrű, két üst 
kalánnyal együtt. — Palásthy Budisnak jutott két
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kötőre és sárkányformára való aranyos kard, szíjával, 
ezüst maroklattal,, tarsolyával együtt, — egv hat 
boglárra való aranyos pallos, egy aranyos széles zo- 
mánczos fék, egy ezüst orozójával és aranyos hasonló 
sziigyellőjével együtt, huszonegy ezüst aranyozott tür- 
késes darabos gombok, mellre valók, újára való húsz 
aranyos apró gombokkal együtt, ugyan busz . . . . 
való arany gombházakkal együtt. Ismét három ezüst 
kabin, melyeknek kettei darabos formára valók. —: 
Palásthy Palkónak pedig jutott egy ezüstös aranyos 
maroklattyán hövelkhez való két kövesre csinált kai'd, 
tekert maroklatu szíjával együtt, szkofirmos szabla, 
tartójával együtt és Lodingjával együtt, pallos helyett 
pedig jutott egy ujdonuj karmasin selyem vörös öv 
szkofirmos . . . együtt. Ismét egy portai szépszerű 
széles ezüst aranyos fék, úgy pillogós lévén sziigyel- 
lőével együtt és egy ezüst szinii boglárokkal csinált 
kantár, egy hasonlóképpen szíigyellőével együtt, és 
egy kápára való három virág aranyfonálbul való. 
Ismét öreg rózsás aranyozott ezüst gombok No. 29. 
és hét apró ezüst gombok, két aranyozott ezüst kupa- 
födelek és három ezüstkanalak. — Palásthy Judit 
asszonynak pedig adatott egy ezüst aranyozott szablya 
és egy kilencz gyémáutu zománczos aranygyűrű. — 
Palásthy Andarka és Bódis része Geiger György ur 
kezében adatott, Palásthy Palkóé pedig Nádasdy Ta
más ur kezéhez assignáltatott. — A  ruházatban pro
dukáltatok egy szederjes gránát bélés nélkül való 
tizenkét ezüst fonálbul vert gombokkal, és mely 
Ádámkámk adatott; az helyett Bódiskárnak jutott egy 
uj persiai szőnyeg, egy mentére való viselt arany
fonálbul való száraz gombokkal. — Palkónak is jutott 
egy viselt szőnyeg, mivel két skarlatmentét, kinek
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egyike gubás bársonynyal volt béllelve és ezüst szá
raz gombokra csinálva, egyiket eladta, a másikat el
viselte. — Palástliy Adámkának is jutott két viselt 
szőnyeg, Palástliy Juditnak is jutott egy persiai sző
nyeg. — A hegyvám a négy atyafiak között aequa
liter osztassák fel annak idejében, maradott feun az 
atyafiak között egy aranyláncz és egy pár arany- 
perecz, a melyet megbecsültetvén. az atyafiak alkud
janak maguk között. A marhák pedig az atyafiak 
között osztassanak ilyenképpen: Palkónak jutott két 
homák tehén, Palástliy Jutka asszonynak jutott egy 
sárga és egy piros tehén, Budisnak jutott egy hegyes 
és egy hodika, Adámkának pedig két sárga telién. 
A négy ökröt vette magának Geiger György ur, 
illy okkal, amint legjobban eladhatja, eö kegyelme 
azon lészen és az árábul kinek-kinek az ő részét ki 
adja. A négy borjut is ő kegyelme vette magához, 
böcsü szerint tartozik a többi atyafiaknak mindeni-
kének egy-egy T a ..............Egy bika volt, azt is
magához vette ő kegyelme és minthogy jobban el- 
adhattya, azon leszen, és kinek-kinek az ő részét ki
adja. Tíz malaczos disznó és egy kan, ezeket vette 
eö kegyelme magához, az szerint, párját kétrkét fo
rinton, az több atyafiakat tartozik eö kegyelme ki
fizetni, az egy kant ráadván Gajger urnák. — Azon
kívül volt hat sülvdő és egy kan, melyeket adtanak 
közönségesen Soós András urnák, bizonyos adósság
ban. Vagyon egy tuczat egybenjáró ősi tál és más 
különb-különbféle öt ősi tál, aztán négy felé mennek, 
de most Geiger György ur kezénél hagyassanak. — 
Maradott egy ló fönn, melyet ára szerint Soós András 
ur vett magához 12. írtban., kiriil obligatiót adott, 
bizonyos napra tartozik az árát letenni; — egy vasas
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szekér, egy borona és egy eke, melyeket megböcsül- 
tetvén, az ára az atyafiak között négy felé osztatik. 
— Ezen osztályállapottyában az atyafiak beadván 
kezeket, mind fejenkint kötötték magokat száz tallér 
vinculum alatt, hogy megállyák, ha pedig valamelyik 
fél felbontaná és megállaui nem akarná, tehát toties 
quoties violalná, egy vármegye szolgabirája által cum 
sibi adjuncto jurassore az meg nem álló félnek ja 
vaikul akárhol és ingó vagy ingatlan jószágából a 
magyar korona alatt tétethessenek satisfactiót a meg
álló felek. Anno 1677. die 6-ta dec. in Torony. 
Coram dnis. Georyio Palásthy, altero Georgio Barcza, 
tertio Georgio Sándor, Gabriele Svastics, Sigismundo 
Francsics (Joannes). Palásthy (Ladislaus) Palásthy, 
Andrea Soós et Daniele juniore. Coram me Georgio 
Palásthy de Felső-Palást m. p. L. s. coram me 
Georgio Barcza m. p. L, s. Coram me Gabriele 
Svastits m. p. Coram me Sigismundo Francsics m. 
p. L. s. Coram me Joanne Palásthy m. p. Coram 
me Ladislao Palásthy m. p. Coram me Andrea Sós 
m. p. Coram me Daniele Török m. p. — Unde nos 
praelibat! dni. exhibentis petitione, uti justa et legi
tima, legibusque regni congrua, admissa, praectas. 
literas, quantum tamen ob exesos characteres legi 
poterant de verbo ad verbum, sine diminutione 
et augmento aliquali primum protocollo nostro inseri, 
tamdem praesentibus suis nostris, transsumi, et trans- 
scribi fecimus, pariaque earumdem in transsumto . . . 
autentici sigillo nostri munitione roborata, extradanda
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duximus, et concedenda, communi svadente justitia. 
Datum die 30. mensis április, anno 1756.

Palásthy István.

Boltizár. 1077. .ludit. Pál. Ádám.

Judit.
Radó János

1756.
15. sept. Ben 
Pr. EE.) p. 

24=6.

/Zsuzsi. (Kata.
(Potyondy Zsiga. \Bőke János. 1756.

Palásthy Zsiga.„ János.
,. László.

György.

378.
Rajcsányi Ádám, kir. kamarai tanácsnok, saját, 

gyermekeinek és érdektársainak nevében a convent 
előtt tiltakozik Szegedv Ferencz és Csérnél Mária 
liázastársak tékozlásai ellen. Rajcsáuyinak első neje 
volt Szegedy Erzse, kivel „annis solummodo 5. con
vixissem“, ettől leánya volt Mária, Palásthy Ignács, 
szepesi kir. kamarai tanácsnokának neje és Rajcsányi 
„nec ego, nec tilia mea Palásthyana aliqua bona Sze- 
gedyana, aut Cserneliaua obtinere valuit“, hanem 
Szegedy Ferencz és neje Vas, Pozsony és Nyitra ■ 
megyei birtokukat Rimanóczy Antalnak, a csobauczit 
Eszterházy Pál Antal herczegnek örök áron eladta, 
a zálogba adott birtokokat uj zálogpénzzel terhelte; 
pedig Borcsa leányának, midőn Balogh Ádámhoz ment 
férjhez, salfensi birtokot adta, „bona Szilvagyensia 
dno. Josepho Zsigray, Deus scit, qualiter abalienarunt, 
contoralis mea et Palástiana ex his exclusa.“

(Rajcsányi Ádám. 
iSzegedy Erzse.

1
/Mária.
/Palásthy Ignácz.
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379.

Palástliy Fereiicz és Rudnay Gábor nein bírván 
Pereszlény, N. -Endréd, Kissarló, Fakóvezekény és 
Nemcsény birtokait Smidek Eliástól kiváltani, ezeket 
a beteges, az öreg, az izgatott Palástliy Ferencs neki 
ismét 15. évre zálogba adja.

380.

Palástliy János, a kurucz háború előtt meghalt 
(1709. tanuhallgatásból), felesége, a kuruczok köze
ledvén, Hatvanhoz, melyet föl is perzseltek. Gáesi 
Anna elszaladt, de mint özvegy még ott lakott.

Palástliy Endre Hatvanban pestisben elhalt; J á 
nos és fia Ferenc/, Nedeczky Kristóftól 100. tallért 
kapván, minden igényről az örökösödésre lemondtak; 
csak hogy hibáztak, mikor 1767. szept. 29-én Palás
ton kiállított nyugtában a 100. tallérról mondják, 
hogy Palástliy Jánosnak fiú ágon több örökösei nin
csenek, mert még a pestisben elhalt Endrének Fe- 
reucz fia volt.

Palástliy János, Lengyel Anna férje, Rákóczy 
seregébe beállott, nemzedék nélkül halt meg Ratkón; 
neje férjhez ment.

1757.

P—y N. lvlt.

p —v  Hatvan
ban. P - y  N . 
lvt.

P—y N. lvlt.

Palástliy János, „nobilis juvenis“, Gács-Váralján 
Polák Annával 1704. jan. 22-én, Dubovszky András 
plébános által összeadatott. A házassági bizonyítvány 
1763. jul. 1-én Vittercsik János gácsi plébános által 
kiadatott.

Gácsi György (Polák) 1729. jun. 28-án elte- 
mettetett Vilkéu. „Actu in possessione Vilke residet.“ 
Gácsi György, Annának apja, Forgách János, Ádárn

1763.



272

grófnál hajdú volt. A halálozási bizonyítványt Csilláig 
János, vükéi plébános állította ki.

(Palásthy .János.
(Gáesy Anna.

András. (János.
I (Dósa A nna .

- .,  ihereit ez. 1
(Ferencz. 170t}. Anna. 1713. 
(Zsuzsi.

(Palásthy István. 
(Dubraviczky Zsuzsi.

(Szkaluiczky Mária. 
(Krekan.)

(János.
(Lengyel Anna. ltiOG. nov. 18. in Vilk.

1757.
6. máj. P—1 
N. lt.

381.
A honti törvényszékén Palásthy Ferón ez, akkor alezredes, pere 

Lászlóval, a ki Dunántúli.
Dunántúli Palásthy László követelése ellen ;l Palásthy-csahid 

birtokaira, mert ő Palásthy László de Dozmát.
Második pertárgy volt Palásthy István törvényes, vagy törvény- 

ellenes születése.

y A túri birtok, mint leányágra szóló, Tury Borosa, 
Tury Gábor leánya, Palásthy János (Bened. és Kó- 
váry Anna) fiának neje után, szállott a Palásthyakra. 
E birtok 1626-ban jött a Palásthyakra.

András de Keszihócz után a Palástliyak egyedüli 
főképviselői voltak a családnak. Palásthy András 
1528-ban tette a keszihóczi beszerzést.

Palásthy Istvánt, Mihály és Skalniczky Mária 
fiát, mint fattyut, mint a névtől, mint a birtokból 
kiakarták tolni. Tiz bizonyítékot hoztak fel ellene
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<ie hogy fattyú, nem bizonyították be. Emez István 
mesterségre varga volt, és „Kucsera“ név alatt volt 
ismerve; de ez gúnynév volt, melyet neki, göndör haja 
miatt, ikertestvérei adtak; ő magát 1724-ben egy 
okmány alá mint Palástby István irta alá, s testvére 
Mária ugyanazon okmányt minden tiltakozás nélkül 
aláirta. Palástby Ferencz, consiliarius, Fereucznek atyján 
kivül Dubraviczky, s Battáék által Zsólyomban, s a 
többi rokonok mind valóságos Palástbynak vallották, 
fogadták. Tapolcsányiak is István mellett vallottak. 
Soha adót nem űzetett, katonát szállásra nem fogadott, 
de felkelő nemesek költségeire fizetett, s Honiban 
mint nemes elfogadtatott.

De valljon Mihály volt-e atyja, vagy István, az 
vita volt.

A varga czéhben is mint Palástby volt beirva. 
Atyja is, Mihály, mesterember volt.

Dubraviczán, anyja által fiának ismertetett, mert 
az osztályban részt vett.

Poniki plébános is István mellett bizonyitott, 
miszerint ő a dubraviczi P —y István törvényes fia.

Ezen István az ő származását Palásthy Andrásra, 
az ő Mihály fia által felvitte, s ha tettleg nem is 
birtokolt Paláston, virtuális joga maradt. — Kereszt
apja és keresztanyja is bizonyították, apját anyját 
megnevezték, Zólyomou kereszteltetett, ipjánál tartóz
kodott, de fiatal korában a Palásthyakkal nem köz
lekedett ; innen az egész nehézség: csak a matriká- 
uak ép azon levele ki volt tépve, tehát a keresztle
velet csak a keresztapa és anya pótolta.

„Unde praemissis mea Stephani, utpote Palástby 
ex acquisitore Andrea de Palást generatione, conde- 
sceusione ac similiter ex Michaele Palástby genitore

18
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propagatione, legitima nativitate comprobata, uti etiam 
condivisionalitate, usuque tam nominis Palásthyani, 
quam etiam bonorum paterno palastianorum ac materno 
Battaianorum1 Duviczkyanorumque undequaque edo
ctis, adeoque nobilitate, usuque ejusdem comprobato, 
existente, ulterius etiam me in eodem jure et usu 
dehinc conservari, eumdemque vicecolonellum (Ferencz) 
ab illegalibus impetitionibus suis rejici demisse effla
gitaremur, ac nihilominus in reliquo quoad illatam in
juriam nobilitatisque denegationem reservanda reser
vamus. Inclitae universitatis humillimi servi seu. Fran- 
ciscus Palásthy de eadem et Keszihóez, et Stephanus 
Palásthy de eadem.

Anno 1757. die fl. mensis junii in possessione 
Kemencze sub continuatione generalis comitatus con
gregationis, negotio Stephani Palásthy reassumpto, 
partiumque prolixis allegatis et productis non tam 
lectis quam perspectis deliberatum est: Iteratis inti
matis superioritatis ad comitatum exaratis, unice no-

1 1524. Dubraviczky Mihály és Márk Lajos királytól donatiót 
kapnak.

1530. János király a két Dubraviczkyt birtokaikban megerősíti.
1531. György váradi püspök bizonyítja, bogy Podmauiczky bir

tokait Dubraviczky Mihálynak 400. írtért, örökre eladja.
1538. Dubraviczky Mihály végrendeletet csinál, birtokait Szele, 

Györgye, Félegyházán fiainak, Mihály, Miklós, ntje Borosának és 
leányainak Anna, Kata, Magdolna hagyja, György váradi püspök vé
delme alá helyezvén őket.

1541. Helena Kővár, Dubraviczky János neje, Podmaniczkytől 
vett birtokot Dubraviczky Márk, Orsolya nejének és János fiának egy 
drága ruháért „suba“ vocata, engedi.

1564. Dubraviczky Miklós fiai (Miklós Péternek fia), Albert, 
György, Miklós és Ferencz (ez Mihályvak, ez 2-ík Mihálynak, ez 
Jánosnak, ez Péternek fia), — és D—y Márk (Jánosnak, ez Márknak, 
ez Jánosnak, ez Péternek fia) fi-ágra donatiót nyernek.

Kővár, Litassy, Réday, Bay, Pilityi családokkal házasságban. 
( P - y  N. It.)
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bilitatem Stephani Palásthy edocere et legitimare 
debente, mediaque talismodi edocendae nobilitatis ejus 
comitatu hocce disquirere et experiri dumtaxat valente, 
in quantum partes antefatae et procuratores ejus 
extra factum docendae nobilitatis fuse allegassent, et 
producta pro et contra, in medium adduxissent, ne 
moti processus confusionem discutiendae nobilitatis 
requisitae supervacaneam etiam difficultatem pariat, 
easdem partes et procuratores eorum ad compendienda 
procura sua et reducenda non modo hortari, sed et 
judicialiter moneri, hocque fine tam ipsum processum 
et univfersa producta antelatis partibus restitutis, ter
minumque fine proprio ad discutiendum nobilitatis 
negotium pro die 20. imminentis mensis julii huc ad 
possessionem Kemenczc ordinari.“

Anno 1755. die 5. mensis maji, sub sede aren- 
datoria et generali comitatus Hont. congregatione, 
per Stephanum Palásthy. statuti infrascripti testes et 
in figura universitatis adjurati ad subsequentia puncta 
fatentes sequentibus

de eo utrum?
1. Vallja meg a tanú, mostan élő Palásthy István 

urat ismerte-e? tudja-e, hogy néhai Palásthy Mihály 
urnák Kreken Mária (Szkalniczky) feleségétől való 
igaz fia legyen?

2. Tudja-e, hogy emlitett Palásthy Mihály urnák 
édes atyja volt néhai dubraviczki Palásthy István ur 
és édes anyja pedig Dubraviczky Zsuzsanna asszony?

3. Ezen Palásthy Mihály testvéreit ismerte-e és 
kinek hivták azokat?

4. Tudja-e, hogy mint Palásthy Mihály test
véreivel mint a mostani Palásthy István ur is min-

IS *
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denkor Palástby nevet viseltek és nemesi praeroga- 
tivával éltek?

Primus testis, nobilis d. Stephanus Papy, anno
rum circa 60. in possessione Kővár residens, fatetur 
ad primum: kicsinységétől fogvást ismeri fatens nr 
Palástby Istvánt, mivel többnyire köztük nevekedett. 
Libercsén és Kürtösön lakván, nénje Palástby Mária 
mellett, és tanúval Libercsén laktában társalkodván, 
nevekedett és hogy néhai Palástby Mihály ur fia 
légyen Krekáu Máriától való.

Ad 2-dum. Dubraviczky György és Péter U rá

niáktól hallotta sokszor, hogy említett Palástby Mihály 
urnák édes atyja István volt, kinek bárom fia volt: 
István, János és Mihály, és két leánya, Mária Ambro- 
siadesné, aki Palástbyt fölnevelte és Anna, aki leány- 
korában Hartyánban meghalt, kinek temetésén is ott 
volt, az élőket jól ismervén.

Ad 3-um. János, Mihály és István fiai, nem
különben két leánya volt, amint följebb vallotta. Pa
lástby Istvánnak, mostani Palástby István öreg atyjá
nak Dubraviczky asszonytól, mivel fatens urnák az 
anyja Dubraviczky leány volt és Palásthyakkal con- 
divisionalis.

Ad 4-um. Mindenkor Palástby néven neveztetni 
tudja és valóságos nemes embernek tartatott és Ku- 
eseráuak azért hívták néha, hogy gyermekkorában 
kondor baja lévén, iskolában a gyermekek nevezték 
Kucsoráuak.

Secundus testis, Michael Urankovics, annorum 
circiter 62., possessorii Kővár, molitor, fatetur:

Ad 1-um: ismeri jól Palástby Istvánt, 30. esz
tendőktől fogvást, mivel azelőtt Felső-Palojtán mol- 
nároskodván, urának is ismerte, része levéli a malom-
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ban és hogy Mihálynak valóságos fia legyen, kit is
mert is a tanu, az anyját is, a ki Losonczra által 
ment férjhez, de nevét nem tudja megmondani és 
mindenki Palásthynak és valóságos nemes embernek 
tartotta; csizmadia mesterséget az Ambrosiades sógo
ránál, kinél Palásthy Mária férjnél vala, tanulván.

Ad 2-um. Palásthy Máriától, Mihálynak egy 
testvérétől hallotta sokszor, hogy István lett volna 
az atyja, aki Dubraviczáról lejött, mert Palásthy 
Mária is bírt azon malomban és komaasszonya volt 
a  tanúnak.

Jyiterac testimoniales d. plebani Y. Zoliensis de 
1755. 29. jan. matricnlares, quae ab anno 1690. 
usque 1715. nullam Michaelis Palásthy cum Mária 
Krekán prolem genuisse testarentur.

A matricula csak 1695-ben kezdetett, de hogy 
kissé följebb vigyék, a poniki plébános házankint járt 
Dubraviczán és ott találta Palásthy István nejét, 
Dubraviczky Zsuzsit, circiter annorum 50. György 
fiát 8 évesnek, Mária és Anna leányát, ezt 16 éves
nek. Tehát Palásthy Mihály, Istvánnak atyja 1695, 
előtt házasodott és István fia első vagy második év
ben születhetett, s a feljegyzéskor épen Dubraviczán 
nem volt.

Anno exsecutionum consilii regii locumt. primo 
quidem anno eodem julii 28. Posonii praeceptorie 
comitatui huic exaratorum, assum'um est negotium 
Stephani Palásthy.

Nota. Tehát Palásthy Ferencz alezredes és a 
többi Palásthyak befolyása nagy lehetett, hogy a per 
oly soká húzódott; az elposványosodástól, pajtásság
ból, a helytartótanács mentette meg.

Palásthy Mihály, elhagyván édes anyját, Zsó-
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lyomba ment lakni, s anyja Dubraviczky Zsuzsi meg 
is látogatta Zsólyomon Mihály fiát.

(Palástby István. 
(Dubraviczky Zsuzsi.

István. János. Mihály. (Mária. Anna.
lAmbrosiados.

István.

P —y N. lvlt.

382.

In causa Palásthyana deliberatum est. Causa 
praesenti ex benigna sacratissima c. r. majestatis com
missione et dispositione.

Medio iteratorum gratiosorum exc. consilii regii 
locumtenentialis intimatorum comitatus hujus Hou- 
thensis judicio concredita et submissa, per euuulem- 
que comitatum, repetitis, finem in praemissum ordi
natis deputationibus et concursibus, revisa et tamdem 
inter quam plurima, publicum antefatae majestatis 
servitium tangentia, urgentissima etiam, negotia sua 
rumiuata existente. Licet partes A.) spectabiles quippe 
perillustres domini Ignatius et Franciscus junior IV  
lásthy, haeredes et successores ill. quondam referen
darii, alterius junioris Francisci Palásthy, perillustri 
ac generoso domino seniori Francisco Palásthy de 
Keszihócz, curatam per Stephanum, prius Kucsera, 
nunc jam Palásthy dictum certain quamdam conven- 
tualem transactionem, virtuteque ejus, in dominium 
cujuspiam portionis possessionariae in possessione 
Palást, huicce comitatui ingremiata existentis, per 
nominatum Stephanum Palásthy, olim Kucsera dictum 
apprehensae, actuque possessae medio praenominati 
domini Francisci senioris Palásthy tamquam haerede 
masculo destituti, adeoque defectui seminis aproximantis
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pro conservatione foeminiui sexus haeredum et suc
cessorum suorum, inque elusionem non minus partium 
A) praetensorum collateralium masculini sexus suc
cessorum, quam et juris sacrae coronae regni Hun
gáriáé, fiscique regii legitime definiti universalis defi
cientium provincialium incolarum successoris fraudem 
et dolum proponere, factoque tali contra omne jus 
et derogamen sublimis regiae et unice terrae prin
cipis legitime coronatos concernentis auctoritatis a 
nobili sanguine alienum, decore nobilitatis dictum 
Stephanum Kucsera participem rcddiddisse exponent, 
et objiciant hujusinodique graves publicoque et pri
vato derogare solitas et omnimode evitendas obje
ctiones suas instrumentis, nris. 6. 12. 14. inquisi
tionibus, item nri. 4. 5. 11. 13. 17. signatis, ex eo 
praesumptionibus fortificare et probare niteretur, quod 
antelata parte J.) domino Francisco seniore 1’alástbv, 
in viridiore aetate, adeoque spe masculini haeredis 
habituri existente, antelatum Stephanum Kucsera, 
hinc inde oberrantem, nullaque bona et portionem 
possessionariam habentem, uuiceque ope Christianorum 
scholas frequentantem, mediis denique omnibus vivendi 
destitutum, erga nonnullorum cointeressatorum et re
quirentium etiam virorum, non modo succursu aliquo 
sublevare, aut familiae suae surculo recognoscere; 
quam potius apertissime diversissimis verbis spurium 
et nullatenus ex familia sua Palásthyana legitime 
procedere dixisse asseveratur, cum tarnen energia 
causae et meritum rei quaestionatae unice id enucle
andum et resciendum requirat, num antelatus Ste
phanus Kucsera, jam nunc modo praevio Palásthy 
dictus de lumbis masculini veri alicujus, cumque 
praerepetito d. sen. Francisco Palásthy legitima
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propagatione sanguinis identicum foventis Palásthy 
foveat, procedatque, taliterque non modo virtualitatem 
jurium Palásthyanorum, sed et beneficium palmaris 
nobilitatis praerogativae obtinere et consequi possit, 
ac valeat. Hinc sepositis, pro et contra minus ad 
rei meritum praedefinitum causae praesentis contri
buentibus objectionibus, praesumtionibus, indiciis et 
motivis, per antelatam partem A.) in allegatis et per 
procuratorem partis J .)  factis in adversum eatenus 
responsionibus et repiicis, quandoquidem productis 
literis HH.) J J .)  KK.) per civitatem Veterosoliensem, 
juxta testimoniales sub CC.) autenticatis LL.) MM.) 
HNN.) TTT.) signatis inquisitionibus, attestatione 
Dubraviczkyana sub NN.) et Paxiana sub AAA.) 
auctionalibus sub 222.) pignoratitiis sub BBB.) re
cognitione sub NNN.) literis missilibus Battayánis 
sub HHH.) et adjuncta per eumdem genealogiae de
ductione sub RRR.) junioris Dubraviczky recognitione 
sub SSS.) juramentali depositione Francisci senioris 
Palásthy et cointeressatorum in processu illo partes 
incattas agentium sub WW.) et BB.) ascendenter 
antelatum Stephanum Palásthy, olim Kucsera nun
cupatum, filium ex nobili Michaele filio, juxta pro
ductas sub HH.) J J .)  LL.) NNN. inquisitiones et 
instrumenta literis NN.) et MMM.) signata, Stephani 
olim Dubravicensis ex Susanna Dubraviczky suscepto 
legitime natum, ex lumbisque masculini sexus talis 
legitimi Palásthy procreatum, nepotem esse et mascu
linum sexum sufficienter prodiret. Hunc vero Ste
phanum Dubraviczensem Gasparis Palásthy ex Sophia 
Batta susceptum filium esse, divisionales anno 1654. 
sub DD.) productae, contradictio item de anno 1657. 
sub RR.) exhibita palam loquentibus, praeattactum
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vero Gasparem filium esse Michaelis Palásthy sub 
DD.) producta divisio testaretur et hunc Michaelem 
filium fuisse alterius Michaelis, filii tertii Michaelis, 
filii Andreae de Palást benignum de anno 1693. 
emanatum mandatum Leopoldinum sub EBE.) et cam- 
biales sub EE.) indisputabiliter evincerent; quodque 
modo quaestionati Stephani praedecessor cum prae
decessoribus saepe repetiti domini senioris Prancisci 
Palásthy, sexumque connexis Carponensibus Palásthy, 
juxta productum DD.) in possessionibus Palást, Dreno, 
Szuhány, Felsálam, et F.-Rakoncza, aliisque juri pri- 
vilegialiet optimo antelatum dominum seniorem Fran- 
ciscutn Palásthy concernentibus, et a saeculis nunc 
etiam possessis condivisisse, possedisse, injuriaque et 
vicissitudine temporum, neccessitatibus diversis exi
gentibus, per praedecessores toties repetiti Stephani 
Palásthy abalienata, et a se distracta fuisse proba
retur, hocque modo ex una eademque progenie, unum 
idemque jus, per lineam masculinam habita condescen- 
sione legitime fovere et habere dignosceretur; ideo 
antelatum dnum. Franciscmn Palásthy a culpabilitate 
quadam, ex procurata sibi transactione conventuali 
immunem, toties repetitum vero Stephanum Palásthy, 
olim Kucsera dictum, pro vero successore et haerede 
masculini sexus Palásthyani, unum idemque jus cum 
dno. seniore Francisco Palásthy trahente, servando et 
judicando, vera, et indubitata aeque possessionaria 
nobilitari praerogativa gaudere debere censuimus. Vice 
fiscali comitatus difficultates suas quidem copiose pro
ponente, sed dein in ratione partis adversantis con
cedente, opinioneque nostra conquiescente, opinionem 
nihilominus et judicium hocce nostrum altefatae sacra
tissimae c. r. mjtati. medio exc. cons. r. locumtenen-
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1758.

tialis cum tota processus praesentis serie humillime 
submittendum statuimus.

Ferencz referendarius.

Ferencz, tábornok. Ignácz.
___________ I___________
István. Ignácz. Agnes. Anna. Mária.

Palásthy András. 

Mihály.
I

Mihály

Mihály.
I

] Gáspár. 
tBatta Sóíi.

I
(István,
IDubraviczky Zsuzsi.

István. János. Mihály. /Mária. Anna.
! \Ambrosiades.

István. (Kucsera.)

383.
Palást falu anyakönyve.

Kis uegyedrét, részben vonalozva, részben futó
lag Írva, kezdődik 1709-ben, végződik 1758-ban; a 
házasodok és a megholtak feljegyzéseivel.

Czimfelirása azt sejteti, hogy a plébános saját 
költségén készíttette a könyvet, vagy, mintha a régi 
szokás egy időre Paláston elejtetve, épen saját kez
deményezése volt az egész vállalat. „Ecclesiae Palást, 
dicatae s. Georgio, matriculam hanc propriis sum- 
tibus procuravit, eidemque obtulit, pro tunc actualis 
parochus Georgius Joklovics. Anno domini 1709. die 
l.jan . Precabatur omnes sacro fonte abluendos videre



2 8 3

eum in sua gloria, cujus nomine baptisabantur. Suc
currat voto gratia sua Trinus et unus Deus. Palást.“

1733-ig az anyakönyv rovatolva van, Annus, 
mensis, dies, genitor, mater, baptisatus, patrinus, ma- 
trina, — de a keresztelőnek neve nincs feljegyezve. 
— 1733. április 24-étől, rovatolás nélkül, folyó szö
vegben van vezetve. Például: 1742. jul. 55. bapti- 
zavi infantem Barbaram Palástiensem, — Túr, Ba- 
koncza, Méznevelő fiókegyházak valának, —  e pa
rentibus Stephano Palásthy et Barbara Gyarmathy. 
Keresztszülők nincsenek feljegyezve. 1750. jul. 15. 
„baptizavi infantem Ladislaum e perentibus perill. 
dno. Stepíiano Palásthy et Anna Visnyovszky (néliol 
Yisnvánszky van Írva) P. P. Franciscus Polónyi, 
Georgius Maháry (vagy Masáry) et Maria Baliil, 
Dorothea Tomasovics.“

ügy látszik, Joklovics György, az anyakönyv 
kezdője 1733-ban meghalt, az anyakönyv tábláján, a 
napi események feljegyzéseiben 1736-ban palásti plé
bános Gyurcsányi András volt, a káutortanitó eme 
feljegyzést teszi az anyakönyv tábláján: „Castellum 
spect. dni. junioris Francisci Palásthy (ez később 
tábornok le tt; atyja: szinte Ferencz, a bécsi udvari 
magyar cancellariában tanácsnok volt, nagyobb részt 
Abaujmegyében, Lengyelfalván tartózkodott), ince
perunt aedificare anno 1736. circa initium mensis 
maji. ubi et lapis impositus fundamentalis fuerat per 
adm. rev. dnum. Andreám Gyurcsányi, tunc plebanum 
Palástensem, praesente me Stephano Medgyesy, re
ctore Palástensi, aliisque ex incolis Palástensibus et 
Joanne llákóczy provisore.“ i Palásthy Ferencz tábor
noknak két ily gazdatisztje volt; a másik Palásthy 
István „provisor Francisci Palásthy“ neveztetik.) —
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1746-ban a plébános még ugyanaz volt, mert ezen 
év nov. 23-ára. a kántor ezt jegyzi a tábla melletti 
tiszta lapra: „die 23-a 9-bris. szenteltetett fel a kas
télyban levő kápolna, tiszt, viceesperes Gyurcsányi 
András, palásti plébános uram által.“

1750-ben Harmat Márton plébános oct. 10-én 
kezdi az anyakönyvet, rovatozva és a keresztelő pap 
rovatával, —  Gyurcsányi András más plébániára ment 
át, mert még kétszei jön elő Paláston mint keresz
telő, vagy betegeskedvén, Harmat Márton pater, a 
szécsényi kolostorból segédkezett, és mint „plébános“ 
beírva áll. Harmat Márton márt. 30-án 1752-ben 
utoljára keresztelt, mert azon év ápr. 20-án már 
Dobronyay István plébános áll feljegyezve mint ke
resztelő, és folyik 1758. ápr. 10-ig, hol az anya
könyv megszűnik. — Néhány üres lap után olvas
ható: „1758. die 9-a maji adm. rév. d. Stephanus 
Dobronyai, plebanus Palástiensis, annor. 40. infirmus 
jacuit tantum una die, pie in Domino occubuit. Ke- 
quiescat in sancta pace.“

A házasultak, a halottak névjegyzéke 1709-ben 
kezdődik; elég figyelemmel vitetik, de itt-ott, majd 
a napok feljegyzése, majd egy-két éven át egészen 
hiányzik. Folyó szövegben folyik mind a két tárgy, 
Dobronyay alatt, vegyesen latinul, magyarul felje
gyezve, több helyütt a véletlen, a hirtelen halál kö
rülményeinek leírásával.

1710-ben a rakonczaiak, nem jelentetik, melyik 
helység, felső vagy alsó, valószínűleg összeveszvén a 
prédikátorukkal, kisdedeiket Palástra a katli. plébá
noshoz hozták keresztelni, nem lévén még akkor a 
kőmivesi áskálódás által behozva, hogy a katli. egy
ház hivei az állam* hatalmával kevesbittessenek, a
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felekezetek tévelygői pedig általa szaporittassanak; 
— ezen esemény igy jeleztetik az anyakönyvben :

„Rakonczenses, relicto volutabro, lavacrum verae 
ecclesiae quaesierunt, eodemque abluti sunt anno 1710.“ 
Ez tartott még 1711-ben is.

Palásthy István 1712— 1758. közt Paláston la
kott; 1752. jan. 18-án János fia; 1754. jul. 14-én 
Mária leánya kereszteltetett; keresztszülőknek nejével 
sokszor felkéretett, el is vállalta; de Palásthy Ferencz- 
nek másik gazdatisztje, Rákóczy János és neje Bo- 
bolik Mária igen keresett keresztszülők valának; 
1738-ban utólszor fordul elő Joannes Rákóczy pro
visor Palástiensis; 1739-ben márt. 11-én már Tor
nyos András volt a gazdatiszt, provisor Palástiensis, 
kinek azon a napon Jób fia kereszteltetett meg, neje 
Bossányi Juli volt.

Palásthy Ignácz, a tábornoknak testvére, csak 
egyszer fordul elő mint keresztatya, Sajczer Polixé
nával, 1742-ben szept. 30-án Ladáry Imre és Luka 
Máriának Ferenc/ fia koresztségénél, de Sajczer Po
lixéna minden évben többször mint keresztanya fői
dül elő.

A felekezetbeli vallásuak is elfogadtattak a ke- 
resztatyaság vagy anyaságra, akkor a protestánsok 
Krisztus urunk istenségét és feltámadását még hitték, 
s vallották. — 1749. ápr. 3-án Nedeczky Kristóf, 
Palásthy Mária (bizonyos tévedés, mert Kristóf fe
lesége Borosa volt), mindketten evangélikusok, Polonyi 
Fereneznek Klára leány keresztségénél jegyeztetnek.

1731-ben márt. 18-án Palásthy Ferenez (Ist
vánnak fia) Marsovszky Borcsával keresztszülők vol
tak, Kovács György és Ilorvát Judit, György nevű 
fiának keresztszülői voltak.
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„Die 15. jau. anno 1750, nemzetes Nedeczky 
Kristóf ur hitvese, nemz. és vitézlő Palásthy Ferencz 
uram, Palásthy Borbála leánya temettetett el Felső- 
Rakonczára. Kon solvit.“ — Szenvedő igével él, 
mintha csak eseményt, melyben része nem volt, re
gélne ; de a „non solvit“ azt mutatja, hogy habár 
Palásthy Borisa katholikus épen nem volt, mégis 
Paláston katli. plébános kisérte Rakonczára a sírba.“

Az üres lapokon krónikaszerü feljegyzések ta
lálhatók, de olvashatók azok az anya-, a házasulok, 
a halottak könyvében is. így: „1739. ápr. 16. ke- 
szihóczi Palásthy Ferencz uram lovait a vizre vitte 
a lovász, Filip Jancsi, tenyerével megütvén a lónak 
farát, azon ló úgy megrugta, hogy mindgyárt ször
nyű halált halt. Requiescat in pace.“

„Die 7. maji, 1740. obiit Mathias molitor I)rég- 
lyiensis, qui aedificavit turrim Palästinensern, apud 
Mathiam Varga.“

1737. márt. 13. ad terram usque exarsit supe
rior villa spect. dni. junioris Fr. Palásthy, consi
liarii.“ A kántor pedig jegyzi: „1736. 18. mensis 
martii tekintetes consiliarius uramnak iskola fölött 
levő háza éjfél tájban meggyulván, a födele meg
égett. “

„Die 8-a junii 1752. Kovács Istóknak felesége 
a szántóknak fiacskájával, Palkóval enni vivén, s a 
nagy égzengésben egy körtvefa afá mennek, és ott 
a menykő által megüttetett, a gyermek pedig meg
maradott. Cum cantato sacro sepulta. Non solvit.“ 
— „Ugyanakkor, u. m. sz. Medárd napján, Braván 
Szabó Pál szőllőjében is megütött egy cseresnyefát, 
Nedeczky ur kertjében is egy körtvefát, a tornyon 
is átment, a harangoknál levő ablakokon át a tüzes
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meny kő ; a mester a gyermekekkel együtt ott haran
gozván, a mester nagy büdösségben elájult és nagyobi 
részre meg is siketült; a gyermekek is megtántorod 
tak, annak utánna pedig iszonyú sok véres lepécs 
támadott.“

A napi, a rendkívüli eseményeket szívesen közli, 
szívesen olvassa az ember. Sok, félreértett történelmi 
eseménynek nyitjára, vagy sehol másutt fel nem jegy
zett esemény ismeretére jöhetünk az ily anyaköny
vekbe becsusztatott észrevételek segélyével. A króni
kások a történelmet Írták, eseményeit értelmezték; e 
tisztet mai nap a folyóiratok vették át: azoknak jegy
zéseit a józan Ítészét tisztára rostálhatja, — ezeknek 
kósza híreit, még a gonosz szándék számbavételével 
is, alig fogja századrészben tisztázhatni.

384.

Nos cap. ecclae. Nitr. . . . datarum praesen
tium noh. dna. Agnes Palástiig, egr. condam Joannis 
Boniakin relicta vidua, nostram personaliter veniens 
in praesentiam, in omnibus causis suis egr. et nob. 
Stephanum Erney fecerit procuratorem suum verum 
atque legitimum, et indubitatum plenipotentiarium, 
pariter in omnibus causis egr. Michaelem Palástiig, 
usque ad tempus revocationis, dando et attribuendo 
ratum atque firmum etc. . . .

iBeniakim János, 
i  Palás thy Ágnes.

)

?
i

1758.

die tertia men
sis novembris. 
Nyitra. Prot. 
109. fol. 142.
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1758. Mi, az Tttes. Nemes Lyptó Vármegyének min- 
deu Praelatus, Báró, Nagyságok és Nemesek Rendin 
levői ezen jelen levő Leveliinkben adgyuk tudtára 
mindeneknek, akiknek illik, hogy miuekutániia az 
alább megnevezett HeR ben, megirt esztendőnek napján 
az Királyi Fölsignek bizonyos rendelési és az mi 
nemes Vármegyénknek szerzendő javai, s szüksiges 
dolgai miatt szokás szerint az közönsiges Gyüleke
zetben számosán megjelentünk volna, akkor az többi 
végzésünk között Nemes Nemzetes JJaládhy Ideán, 
Tettes. N. Lyptó Vármegyénk Király-Lehotha neve
zett Helységének bötsületes Lakossá alázatos esede- 
zéssel előnbünk jött, hogy az ő tullajdon Nemes 
Fiainak, tudni illik Andrásnál és 1st odúnak, most 
az Tttes. Nemes Heves ALümegye bötsületes Lakos- 
sinak az őkött illető bizonyos és kétsig nélkül való 
Nemessigekrűl és Tisztessiges eredetekről Levelüukvel 
az Mi N. Vármegyénk élő Petsétye alatt bizonyságot 
tennénk, Az kinek igaz kérését meg nem akarván 
vetni, bizouyityuk: hogy az föllyebb említett Palásthy 
István (de Koszi, et Alsó-Kereskény inch eottui. 
Nitriensi possessionibus ingremiatis depredicatus) az 
már meg Nevezett Andrásnak és Istvánnak édes 
Atyok élőnkben hozta az Tttes. Nemes Nyitra Vái- 
megyének Uj-Galgótz nevű N. Mező Várossából 
1748. Esztendőből Pünkösd havának 10. napján tar
tatott közönsiges Nemes Gyűléstől ki adott, az Tttes. 
Nemes Magistratualis urak saját kezeikkel meg erő- 
sitetett Nemes eredetinek bizonyság Levele (melynek 
foglalattyából Nemes, Nemzetes, Vitézlő 1‘alásthy 
Pál, Palásthy András és Palásthy .János, Koszi és 
Alsó-Kereskényrül nevezett Szabadságokból mindenkor

3 85 .
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álhatatósan meg maradott Valóságos Nemes Urak, 
az föllyebb említett Esedező Palástby Istvánt és 
Jánost vér szerint közelről való Attyafioknak vallyák 
és megösmérik.) Azért Mi is minden kétség nélkül 
Országunk igaz Curias (mint az föllyebb említett 
Uj-Galgóezi bizonyság levélben vagyon) Nemessinek 
András és István Fiaival most az Tttes. Nemes He
ves Vármegyének bötsületes Lakossival edgyütt nyil
ván megösmérjük, és az Mi Nemes Vármegyénkben 
Nemes Szabadságolival élni engedjük. A melly Koszi 
és Alsó-Kereskényrül nevezett esedező Palásthy Ist
vánnak és az ő Fiainak, úgy mint András és Ist
vánnak Nemes Szabadsagirul és az ő Nemes Nem- 
zetes, vitézlő Nyitravármegyei Palástby Gyökebül 
való Származásárul ezen jelen levő Levelünkött, mint 
jövendőbeli Szabadságinak bizonyító jelit adgyuk. Az 
mi közönséges Nemes Gyülekezetünkben, Sz. Miklós 
Nemes Mezővárosunkból, Ezerhétszázötvennvoltzadik 
Esztendőben.

Palásthy István Liptóban.

András. István. (Hevesben.)

Palástby Pál. András. János, Nyitrában.

386.

Zsolyomban Palásthy Ferencz és István (Kucsera) 2 0 . 
kérelmére tanuhallgatás volt Urbányi János szolga-N' 
biró előtt a zsólyomi matrica hiányossága fölött, hogy 
ép azon 10. lap hiányzott belőle, mely P —y István 
keresztelteteséről tanúságot tett volna, mert Istvánt, 
mint Kucserát, törvénytelennek kiáltották a Palás- 
thyak. A plébános, Gyuronszky György mit sem tu
dott erről mondani; de Vachott Sándor, 66. éves

175G.

márt. P—y 
lt.

is
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1758.

Levéltári je
gye : Diploma
tikai levéltár. 
4. 8415.

tanú „in anno 1740. cum fatens casu ad deiunctum 
dnuin. Joseplmm Litomariczky venisset, ibidemque 
in deutro nominatum dnum. Stephanum I’alásthy in
venisset, vidit et audivit dnum. Jos. Litomariezky, 
tempus administrati baptismi dno. Stephano Palásthy 
et eompatris, commatrisque, nec non dni. parentis 
sui Michaelis P —y nomine ex eadem matrica legen
dum. De anno tamen reflectere se nescit.

387.

Fabricius Istvánné, Palásthy Dorottya folyamod
ványa a kir. táblához: „qualiter in anno adhuc 1727. 
occasione illa, dum post congregatioiialis mei Pauli, 
filii alterius Pauli Lawricsek, ex eius consorte Anna, 
filia Valentini condam Fejérváry, mei aeque proavi, 
progeniti defectum, parens condam meus Stephanus 
Palásthy, ab ejus noverca Rosina Valechovics suc
cessionem mihi et meis in portione certa intra oppi
dum Spácza, comitatu Posoniensi sita, competentem 
recepisset, per eamdem Rosinam Valechovics, tali sub 
praetextu ac si illa literalia instrumenta, quibus por
tioni illi successionali investituras in fl. 608. inhae
rere probare posset, alibi loci haberet, inductus non 
modo eorum statim f. 400. praefatae Rosinae Vale
chovics solverit, sed praeterea certum etiam debitum, 
quod haec una cum marito suo Georgio Homonnay 
dicto contraxerat in fl. 200. solvendum in se assum
pserit, data eatenus de se obligatione.“

Az ügy tárgyaltatott 1758. ápr. 17-én és 1775. 
szept. 22-én. Deliberatum est: Parte A.) causam 
non prosequente, quin immo nec reassumente, eam
dem ex serie expungi.

J Fabricius István.
IPalásthy Dóra, Palásthy István leánya.
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388.

Palásthj' József, ezredes, zálogban bírta báró 
Salhausen Mór vasmegyei birtokait 8000. írtban., — 
ezen birtokok Salliausen által kiváltásra Nagy János
nak engedtettek át, később 20.000. írtért. Palásthy 
Józsefnek végképen eladattattak.

1759.

13. jan. Jásző 
statutor. S) n. 
4, f. 345.

ooy.

Palástliy Ferencz. Eudnay Gábor és Ádámnak 
kötelezvényt ad, hogy az 1707. jul. 2-án kiadott 
iratban vallott 2000. frtnyi. adósság mindig fönáll, 
kamataival együtt; ennek fedezésére palásti birtokát 
Kudnayék kezében meghagyja 16. évre, sz. György 
napra, három hónapi jelentéssel, a kiváltást illetőleg ; 
más birtokait kereshetik, költségeik, beruházásaik visz- 
szatérittetni fognak, s 500. írtig, építeni is szabad 
lesz. Actum Keszihócz die 31. mart. anno 1759. 
Palásthy Ferencz. Gorám me Ladislao Hódossy (sógor) 
virecolonello.

390.

Coram venerabili capitulo insignis collegiatae 
ecclesiae Posoniensis. Egr. Joannes Naszvady, filius 
Caroli, filii Stephani, filii Andreae Naszvady, ex no
bili condam Elisabetha Korláth, filia egr. condam 
Stephani Korláth, ex nobili d. Susanna, filia Nicolai, 
filii Petri condam Ormándy, ex nobili d. Elisabetha, 
filia Martini condam Thury, condescendens, susceptus 
et progenitus, nomine etiam fratrum, et sororum 
suarum, fassioni illi per egr. Michaelem et Carolum 
Naszvady, Wolfgangum, Ladislaum Evam et Elisa- 
betham Korláth. Evam quidem Michaelis Bitho, Eli- 
betham vero Michaelis Hegyi egr. conthorales, non

r759.

31. márt. P—y 
N. It.

1759.

28. febr. Pos. 
67. fasc. 21. 
W. 17.

19*



292

secus Annam Mariam Landokremerin, egr. oliin Ste
phani Korlátig relictam viduam, Antonium porro 
Stephanum et Georgium Ocskay, ac denique Juditba m 
olim Bözze, prius Stephani Roboz et post Adami 
Bakonyi egr. conthoralem, omnes ex praeattacto 
Petro Ormándy et consorte ejusdem Elisabetha Thury 
condescendentes, coram praefato venerabili capitulo, 
anno 1727. ipso festo s. Michaelis archangel i, pro 
magn. olim d. Francisco Palásthíj, consiliario et re
ferendario aulico, haeredibusque et successoribus ejus
dem utriusque sexus, universis, de et super bonis et 
juribus possessionariis, iisque communibus et indivisis, 
per successionem praefati Petri Ormándy et consortis 
ejusdem Elisabethae Thury, ipsos, uti et protestan- 
tem, concernentibus, in inclyto comitatu Hontensi, 
signanter possessionibus Felső-Thur habita, integra 
portione, nec non curiali praedio Kemenicze, nuncu
pato, item possessionis Közép-Thur, directa medietate, 
praeterea in possessionibus Kis-Thur, certa portione, 
omnibusque earumdem appertinentiis, fructibus, et 
utilitatibus, quocumque nominis vocabulo vocitandis, 
cum attributa facultate, praefata bona et portiones 
alias, prae mauibus alicujus sub pignore haerentes, ab 
actualibus possessoribus reluendi et reluenda, posses
sionis quidem Felső-Thur portionem, uti et curiale 
praedium Kemenicze, nec non ratam medietatem 
Közép-Thur ad effluxum usque 32. annorum, titulo 
pignoris et reluibili; portionem vero possessionis Kis- 
Thur in perpetuum et irredemptibiliter erga levatos 
a praetitulato domino consiliario et referendario titulo 
auctionis flor. 1500. rhen. teiiendi et possidendi ce
lebratae, veluti dominae protestantis ejusque fratrum, 
et sororum aviticis et haereditariis juribus, perquam
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praejudiciosae, ne eamdem quoquo modo, sive ipse 
d. protestáns, sive ejusdem fratres et sorores, con
sensisse subsumi valeant, in suspensionem juris in 
praememoratis bonis, praeattactae praejudiciosae fas- 
sioni implicitis, d. protcstanti ejusque fratribus et 
sororibus, competentis in optima juris forma contra
dicit, reclamat, invigorosamque, et viribus destitutam 
declarat, petendo istiusmodi protestationis, contra
dictionis et reclamationis seriem venerabilis capituli 
protocolo inseri, de superque juribus suis, ejusque 
fratrum et sororum futura pro cautela necessarias 
testimoniales in consueta forma sibi extradari. Anno
1759. die 25. sept. contradictio et protestatio haec 
interposita est coram nobis. Joanne Spácz canon. 
Poson. Lectore m. p. Georgio Humer can. Poson.

391.

Palásthy Ferencz, maga is hányatott életű, há- J’ 
rom neje mellett egymásután az ő rendetlenségeivel, 
véghetetlen sok perlekedésnek szórta el magvait.

Legyen egy példa.
Palásthy Ferencz Rudnay Ádám és Gábortól 

kölcsön vesz 1500. frtot., de kamatot soha nem fizet.
Felszámítják a kamatot és oct. 10-én külön köt

vény iratik Palásthy Ferencz által 5020. írtról, a 
Rudnayék kezébe. De a kamat ismét berekedt.

Rudnayék megvaszakadtak, birtokaik Zelenka 
Juli által Dacsó Lászlóra s fiaira, Károly és Elekre 
átmennek; ezek az 5020. frtos. kötvény alapján 
Kedeczkyéket, akik Palásthy Borcsa leánya által, 
Palásthy Ferencz örökösei lettek, perük.

Karponán a sedria előtt Dacsó és Nedeczkyék 
8000. írtban, megegyeznek.

1760.

y Ferencz. 
-y N. lvlt,

1716.

1760.

1770.
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1760.

12. ápr. P—y 
N. lt.

Nedeczky László Keszihóczra megy és Dacsóéktól 
kéri az egyességi kötvényt, hogy lássa, mint van ; 

dühbe jön s összetépi.
Dacsóék erre Nedeczkyéket perbe veszik, úgy 

szinte Hodossy Máriát, Palásthy Ferencz második 
nejét, férje birtokainak élvezőjét. A bonti sedria a 
8000. irtot,. Hodossynéra Ítéli, hogy fizesse, Nedecz- 
kyék felmentetnek.

Minden rész appellál.
Hodossy Mária, Palásthy Ferencz özvegye ellen 

tanuvallatások is tétettek Géczy Imre, honti szolga- 
biró elnöklete alatt.

A  tanuk vallották: Keszihóczon Palásthy Fe- 
rcncznek 8. ekés jobágya volt, a zsellérek számát 
nem tudják; Drenón, Szuhányban két-két ekés job- 
ágy; Lámon egy jobágy; Hodossy Mária mint özvegy 
Keszihóczon 50 — 100. kereszt tavaszit szedett, bor
ból 100. akóra ment a dézsma. Azon fölül ami ver
mekben mag, boglyákban széna volt, minden gazda
sági eszköz, szarvasmarhára majorost, disznókra kon
dást ta rto tt; a juhok számát nem tudják, hat ló, hat 
ökör, minden ezüst, czin, vas és fa-edények; Kis- 
harasztiból kétharmadát b írta ; ezt az özvegy mint 
dotalista, férje halála után kapta; de Dacsóék a pert 
megnyervén, ezek jóval leszállittattak.

392.

Palásthy Ferencz, valószínűleg túlkedvezésből 
1760. ápril 12-én Rudnay Gábor és Ádámnak uj 
kötvényt ad 15.000. írtról., mely Paláston a hétház
helyből álló ősi birtokán maradjon; először az 1754. 
márcz. 8-án készített kötvény 15. év helyett 30. évre, 
az 1760-ikban ápr. 12-én kiadott kötvény szerint



295

pedig, a lefolyt 30. év után, még 32. éven át Rúd 
nayék „irredemptibiliter, pacifice bírhassák.“ 1707 
jul. 2-án kölcsön vett tölök 2000. frtot., de kamato' 
nem fizetett; 1754. márt. 8-án tett 6360. frtot. 
hozzá felvett 2411. frtot.; ismét 4228. frt. 7 és fé 
pénzt. A kiváltást még avval nehezíti, hogy a 15,000 
frtot. egyszerre letétetni kiköti, „tempore redemtionis 
simul et semel „letenni tartozni fogok, és föntnevezeti 
maradékim és successorim.“ A  kötvényt három tanú
val, Blaskovics József, Kuhinyi Sándor és Gáborra’ 
aláiratta.

Palásthy Ferencz 1761-ben már halottnak je
gyeztetik.

303.

Hogy Aedeczkyéket inkább nyomja, Rudnay 
Gábor és Ádámnak ez évben uj kötvényt ir Keszi- 
hóezon, miszerint 1716. márt. 12-én kölcsön veti 
tölök 1500. frtot.; 1760-ban a kamatokat összeszám
lálván, miket nem fizetett, kiszámítja 3780. írton., 
mivel ettől sem fizetett kamatot, és ,, megismervér 
igaz atyafiságokat (Mária testvére Rudnayné volt), 
most 5280. rén. forintról ad nekik kötvényt és keszi- 
hóczi és drenói birtokaira teszi, — azaz zálogba 
adja nekik, melyet Ferencz örökösei, Xedeczkyék, 
Borcsa leánya miatt tartoznak Rudnayéktől, s ezek 
örököseitől kiváltani. — Ep azon föntirt három tann 
irta alá.

t
5

1

t

l

1700.

12. ápr. P —y 
N . lt.

>
L
i

L
•

L

394.

Perillustri Gabrieli Rudnay, Bizodalmas, ked
ves öcsém. Ami illeti de anno 1716. die 12. martii 
1500. rén. írtról, szóló contractu so mat, azt pro 8-a

1760.

, 10. oct. P—y 
N. lt.
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1760.

18. oct. P—y 
N. It.

hozzák el magokkal, melyre nézve, gyenge állapo
tomra nézve, halandóságomról megemlékezvén, kevés 
jussaimról, már végső akaratomat testamcntaliter meg
tettem, akarom, hogy azon contractusban foglalt ca
pitalis summát, hátramaradt interessel egyetemben jó 
rendbe hozhassam, úgy, hogy bár életemben le nem 
fizethetném, ad casum mortis oly contractust adok, 
azon summa pénznek halálom után is mindaddig le
galis interessé folyjon, valameddig successoraim és 
maradékaim azon capitálist interessel együtt le nem 
fizetik. Palásthy Perencz, Keszihócz 28. sept. 1760.

395.

Én, Palásthy Perencz, tudtára adván minden
kinek, hogy még de anno 1716. die 12. martii 1500. 
rén. irtot. Rudnay Gábor és Adám öcsém uraiméktől, 
legalis interesre, egy esztendőre kölcsön felvettem; 
azon summa pénznek 44. esztendőre (1716— 1760.) 
esendő interesei végett Rudnay Gábor és Adám
uraim ékkai mai napon végső computust tevén ,-------
exurgál 3780. ren. frt. Mivel pedig ama summát 
post effluxum anni le nem fizettem, — — melyeket 
esztendőnkint tartoztam volna fizetni, capitalis sum
mával teszen 5280. frtot., mely summa pénztől sex 
percentum legalis interest tartozni fogom mindaddig 
fizetni, valameddig a capitalis summát ő kegyehnök- 
nek, vagy successoraiknak le nem fizetem. Ha pedig 
az interest fölül irt summától annak módja és rendje 
szerint nem fizetném, vagy fizetni nem akarnám, úgy 
nem különben, holtom után maradékaim és succes
soraim nem fizetnék, vagy fizetni nem akarnák, tehát 
obligálom ő kegyelmüknek és successoraiknak, secu- 
ritásképen, keszihóczi és drenói portióimat, oly con-
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ditióval, hogy a jelentett keszihóczi és drenói por- 
tiomból azon summa pénzben, amennyire neglecto 
nefors interusurio találtatik, egy vicespány ur mellett, 
szolgabiró által magoknak plenaria satisfactiót tétet
hessenek. Ezen dolognak nagyobb állandóságára adom 
ezen levelet. Kesziliócz, 10. oct. A. 1760. Palástliy 
Ferencz. Ooram me Josepho Blaskovics, Alexandro 
Kubinyi. Stephano Szentkereszty.

Eme, Rudnayéknak csúsztatott kedvezés, perekre 
adott alkalmat.

1786. márczius 13-án Kemenczén tartandó per
tárgyalás- kitiizetett, Dacsóék megidéztettek.

Későbben jöttek perrel a megcsonkított Ne- 
deczkyék.

396.

Palástliy Ferencznek végrendelete 1760. junius 
16-án készült, aláírva általa, s tanuk Ebeczky László, 
Laszkáry János (sógor), Dacsó Ferencz, Laszkáry 
P á l; ez irta a végrendelet szövegét és Sixty János 
Pribelensis aug. confess. Adv. Y. D. M.

Ebből kitűnik, hogy Palástliy Ferencz lutheránus 
volt; bizonyíték erre a végrendelet 7-ik pontja: „Nem 
felejthetem el Istennek szentegyházakat is, akikbeny 
az Istennek Igéje tisztán predicaltatik, hagyom azért 
a pribeli templomra, ahol már kedves feleségem 
fekszik (Leszkáry) 100. frt., drenóira 25. irtot., 
melyet kedves feleségem (Hodossy Mária) ha az Isten 
éltetné, három esztendőnek elfolyása alatt fizesse k i ; 
ha pedig halála történne, tehát unokáim tartoznak 
letenni.“ Volt Borcsa és László fia, ez Laszkáry 
Sólitól.

6-ik pontban: a minernü adósság lenne (ő tudta, 
mennyi) és találkozna (ép ezen évben 5280. írtról.
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szóló kötvényt adott Rudnayéknak), aztat sokszor 
említett kedves feleségem búza és borbeli jövedel
mekből fizesse ki.

9-ik pontban testét a pribeli lutb. templomba 
tétetni rendeli.

8-ik pontban harmadik feleségét az unokák sze- 
retetébe ajánlja.

5-ik pontban szolgáiról gondoskodik: Horváth 
Jánosné, a drenói határban, 10. hold használatát; 
Kossik Mátyás ispánnak 100. frtot. hagyományoz.

1. pontban feleségének 2000. frtot. és a bir
tokok élvezetét, mind dotalistának hagyja, az adós
ságok fizetésére (ha akarja fizetni); ha férjhez megy 
(Dacsó Pálhoz) akkor Borosa gyermekei, a Nedecz- 
kyék lépnek az örökbe. (László fia meghalt az apa 
előtt.)

Csorna. Prot. 
15. nr. 292.

Xos conventus etc. —  Memoriae commendamus 
tenore praesentium, significantes, quibus expedit uni
versis : quod posteaquam ad honorificam requisitionem 
exllentissi. dni. comitis, dni. Antonii Szécsényi de 
Felső-Vidik, gralis. Campi Mareschalli, locumtenentis, 
nec non unius regiminis equestris ordinis hungarici 
colonelli etc. (Tit.) pro exaudiendis et excipiendis 
quibusdam fassionibus, duos e gremio nostri admodum 
rvrdos. patres Joannem Lébenyi, lectorem et Lam- 
bertum Skrzivanik administratorem, fratres, socios et 
conventuales nostros in possessionem Nagy-Czenk i. 
cottu. Soproniensi adjacentem exmisissemus, ex tunc 
abinde una ad nos reversi, sub juramento abunde 
jam ad similes peragendas functiones praevie depo
sito, et praestito, retulerunt reportaruntque certam
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quampiam, jam in partibus confectam, liungarieo 
idiomate concinnatam, ac coram iisdem conventualibus, 
nostris vivae vocis ministerio confirmatam et reite- 
ratam perenualem fassionem, tenore sub,sequente:

En Palástiig Rosa, néhai Re genhart János ur 
eözvegye, ugy is mint azon uramtul és férjemtül 
származott Regenhart Ádám, János és Éva gyer
mekeimnek Törvényes és Természet szerint való Tu- 
trixa és Curatrixa, adom tudására mindeneknek, az 
kiknek illik, és vallom ez levelemnek rendiben, hogy 
Én bizonyos okoktul és leghinkább hasznossabb, engemet 
gyermekeimet is örökös jussal illető jószágok megh- 
szerzésire és kiváltására való nézve inditattván, egy
szersmind ezen Nagy-Czenki N. Sopron Vármegyében 
lévő helységhben birt jószágom végett is a pörrel eö 
Exellátul. terheltettvén, annak pediglen ki menetele 
is részemről kétséglies lévén, ugyan . Nagy-Czenken 
említett Sopron Vármegyében a M. Urasságh vám- 
háza napnyugothi és Molnár Eerencz jobágyának 
napkeleti szomszédsághában levő házamat, hozzátar
tozandó szántóföldéivel, rétbeivel és minden nemű 
igazsághával, baszna vételével, valamint én bírtam, 
Fölsővidiki Méltóságos grális. Szécsényi Antal urnák 
és eö Excellentiája szerelmes házas Társának, gróf 
Barkóczy Zsuzsanna Asszonynak, eő Excellentiájának 
és eö Excellentiájának Kis-Asszonyának, Méltóságos 
gróf Szécsényi Awwr-Borbála kis-Asszonynak, succes- 
sorinak, legatariusainak, cessionariusainak 11,000. írt. 
és 109. frt. lajkaffot (?) fölvevén, — örökösen és 
megmásolhatlanul eladtam, fölvevén ez iránt magamra 
gyermekeimnek terheket, semmi just, proprietast ma
gamnak és praescriptusaimnak főn nem tartván, sőt 
az evictio helyett minden némü leveleket, valamelyek
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Zalaváricouv 
a. 2918.

ezen jószág iránt kezemnél vaunak, ő exeellentiájá 
nak, a jószág átadásával kézhez adok.

Unde nos ad conventualium nostrorum fidelem 
relationem praesentes, in forma solita, seu sub sigillo- 
nostro conventuali usitato et authentico, pro futura 
emtorum jurium cautela extradandas et expediendas 
esse duximus, literas testimoniales, comm. svad. just. 
Datum Csornáé die 15. jun. A. D. 1761.

iRerenhart János.
U’alásthy Róza.

Ádám. János. Éva.

398.

Nob. Martinus Komáromy, alias J . huius cottus. 
Szaladiensis jurassor et districtualis comissiarius, qua 
legitime in hoc v. conventu constitutus pleuipoten- 
tiarius nob. d. conthoralis suae Elisabethae, filiae 
perül, et gen. d. Sigismundi Eörsy, ex nob. condam 
d. conthorali sua Barbara, filia Petri condam Kelcz 
de Fületiucz, ex cousorte sua Anna, filia vero Ladis- 
lai condam Palásthy de Fölső-Palást susceptae et 
progenitae, in forma solemnis protestationis, contra
dictionis et reclamationis detegit sequentibus: qualiter 
recenter innotuisset eidem d. protestanti, quod nob. 
d. Barbara, filia Danielis, filii Ladislai condam Pa
lásthy de dicta Felső-Palást portiones suas posses- 
sionarias adhuc in statu indiviso existentes, in posses
sionibus Misefa et Hallót in J . cottu. Szaladj ensi 
existentes et habitas absque omni praemissa judi
ciaria admonitione legali, cum cunctis suis apperti- 
nentiis et emolumentis, in anno 1760. in v. capitulo 
Castriferrei nob. d. Magdalenae Bajáhy, relictae con
dam gen. d. Ladislai Verebély, et successoribus in
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praejudicium grave et manifestum abalienasset et in- 
perpetuasset; ob hoc idem protestáns juribus ante
latae d. contlioralis suae invigilare et prospicere cu
piens, praedictae abalienationi, perpetuatioui, et ven
ditioni in optima forma juris reclamat, contradicit et 
protestatur, prout protestando et reclamando contra
dicit.

Anno 17(12. die vero 28-a mensis februarii, nob. 
Martiuus Komáromy, qua conthoralis suae nob. d. 
Elisabethae Eörsy, legitime constitutus plenipoten- 
tiarius in conventu rostro Szalaváriensi personaliter 
constitutus, praesentem protestationem et contradi
ctionem scripto nobis ad authenticandum exhibuit. 
Coram nobis: P. Ladislao lectore. P. Gerardo con- 
ventualibus.

Palástliy László.
1

[Anna.
IK pIcz Péter.

I
/llorcsa.
jOrsy Zsigmond.

I
fErzse.
ÍKomáromy Márton.

399.
Nob. Martinus Komáromy, alias J . cottus. Sza- 

ladiensis jurassor et districtualis commissarius, qua 
legitime in hoc v. conventu constitutus plenipotentia- 
rius nob. d. conthoralis suae, Elisabethae, filiae gen. 
d. Sigismundi Eörsy, ex nob. condam d. conthorali sua 
Barbara, filia Petri condam Kelcz de Fületincz, ex con
sorte sua Anna, filia vero Ladislai quondam Palástliy de 
Fölső-Palást susceptae et progenitae, in forma sole- 
mnis protestationis, contradictionis, et i\ clamationis de
tegit sequentibus: qualiter non ita pridem eidem d.

1762.
Zalavári conv 
n. 2949.
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protestanti innotuisset, quod praefatus d. Sigismundus 
Eörsy, socer praementionati d. protestantis, <pia tutor 
et curator prolium suarum ex praedicta consorte sua 
d. Barbara Kelez susceptarum et progenitarum, bona 
et jura possessionaria, praefatam d. contlioralem et 
proles ejusdem concernentia et respicientia in posses
sionibus Dozmat, Búcsú et Torony J . cottui. Castri- 
ferrei adjacentia in anno 1740., egr. Michaeli Fab- 
sics et consorti ejusdem Barbarae condam Palásthy, 
in praejudicium prolium suarum grave et manifestum 
in v. capitulo Castriferrei abalienasset et perpetuasset; 
ob hoc idem protestáns juribus antelatae d. contho- 
ralis suae invigilare et prescpicere cupiens, praedictae 
abalienationi, perpetuationi et venditioni in optima 
forma juris reclamat, contradicit et protestatur, prout 
protestando et reclamando contradicit.

Anno 1762. die vero 28-a mensis februarii ill. 
Martinus Komáromy, qua legitime constitutus pleni- 
potentiarius in conventu nostro Szalaváriensi perso
naliter constitutus praesentem protestationem et con
tradictionem scripto nobis ad authentieandum exhi
buit. — Coram nobis: P. Ladislao lectore. P. Ge
rardo conventualibus.

1762. 400.
die 23-amen- A os cap. ecclae. Nitr. — quod egr. Joannes 
Prot^io^fol. Palásthy, nostram personaliter veniens in praesentiam 
1(’8' in omnibus causis suis — — egr. et nob. Stepha

num Ernyey, Dánielem Tihany, Alexandrum Jlghó, 
Franciscum Kubinszky, Michaelem Szedmáky ac alios 
omnes in regno Hungáriáé juramento obstrictos suos 
veros, legitimos es indubitatos fecerit, constituerit et 
ordinaverit procuratores. Dando et attribuendo etc. 
ratum atque firmum etc. harum etc.
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401. 1762.

Nedeezky Kristóf, Palásthy (luth.) Ferencz Borosa P—y g®Ptőéfs 
leányának férje, Ferencz halála után azonnal pert P—y N. lt. 
kezdett Hodossy Mária, Ferencz özvegye ellen, az 
örökösödés ügyében.

A tárgyat N. Kristóf adja elő az ő perbead- 
ványában. Palásthy Ferencz 1704-ben feleségül vette 
Szentiványi Julit, vele pénzben 900. frtot. és Szent- 
Miklós, Andrásfalva, Pribilina községekben birtok- 
részt, kapott; mindezt Ferencz az ő saját birtokaiba 
befektette, részben pedig leánytestvéreinek kielégíté
sére fordította, mindössze 3000. írton, fölül. Azon 
fölül ingóságokat kapott Szentiványi-családtól 2000. 
írtra. Ezt is elköltötte, úgy hogy nejének piperéi, 
arany-ezüst készletei, Mária testvérének kezére, innen 
zálogba kerültek. Borcsa leányának, mikor férjhez 
ment, semmit sem adott mást, mint anyjának, Szent
iványi Julinak megcsonkított ingóságait. 1743-ban 
Ferencz ad interim Paláston, F.-Rakonczán valami 
birtokot adott, ami felét sem érte meg az anyai 
hozománynak; azért az anyai hozomány és az apai 
birtokbóli része még hátramaradt. — „Adhuc vero 
idem d. Fr. Palásthy materna, maternoque avitica 
bona sua in Koros, Kolon, Sárfő, Krtócz, Korponae, 
Dereszlény, N.-Endréd, Kissalló, Fakóvezekény, Nem- 
esény et And ad flnos. 2500., ita et paterno avitica, 
in Szuhány, Keszihócz, Dreno et Palást aeque ad 
finos. 2500., potissimum durante hoc ultimo matri
monio fHodossy Mária, előbb Dacsó Pálné) suo ober- 
rasset; sed et d. genitor, avus, et abavus ejusdem 
utpote Franciscus, Thomas, Nicolaus Palásthy, loco 
paterno - aviticorum Palásthy anorum, conservationis 
eorumdem, uxorea, materna et materno-avitica. Julianae
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quippe Ujfalusy, Sophiae Bakó, Catarinae Kondé, et 
Catarinae Baracskay, in portionibus Barak, Baracska, 
Nyitraapáti, Ayitravicsap, Kissalló, Fakóvezekény, 
Domanik, Bákócz, Ipolykeszi, Tökés-ujfalu, Bátor
falu, Kóvár, Ináncs, Százd et Terbegecz, partim fra
tribus, partim sororibus, filiabusque suis, in via suc
cessionis, perpetuoque cessissent, et obligassent: ac 
taliter modo fatis functi dni. Francisci Palásthy 
foeminei sexus successores, ex universis et omnibus 
maternis, maternoque-aviticis et coacquisitis, prorsus 
exclusos reddidissent. —  — Idem genitor P. Fr. 
juribus filiae suae non attentis, anno adhuc 1750., 
occasione initi cum dna. Maria Hodossy. qua eotuin 
Paulo Dachoinana vidua, matrimonii, praetextu nefors 
tali, quod in anno 1738. certa cum nob. Stephano 
Palásthy celebrata fassione, paterno-avitica Palásthyana 
bona pro utroque sexu suo, ac simul pro libera 
dispositione transformari fecisset, (ezt P. Fer. törvény- 
ellenesen tette, de Nedeczkynél, hogy neje, P. Borcsa 
részére nyerjen, indok volt), portionem Drenoiensem 
ipsi postremae consorti, tit. paraferni prius in 2000. 
finis, ex post vero testamentaliter in 500., — ade- 
oque in summa 2500. inscripsisset. Insuper universas 
ab obitu suo remansas suas proprietates, res mobiles, 
fructusque et proventus bonorum, ac seminatura, pleno 
jtire, reliqua vero quaevis bona, paterno-avitica in 
Keszihócz, Szuhány, Dacsolam, titulo dotis, usque 
dies vitae obligasset “

A főkérdés a perben volt: váljon Palásthy Borcsa, 
Ferencznek egyetlen leánya, az a kevés kiházasitási 
adomány fölől az anyai ősbirtokból valamit követel
het? nem terjed többekre, hanem csak arra, hogy 
amit a törvény Borosának ad, azt megkapja, tehát
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Palásthy Ferencz bármily intézkedései csak annyira 
legyenek érvényesek, amennyire a törvénybe nem 
ütköznek.

1762. sept. 13-án Kubinyi Dani elnöklete alatt 
Nedeczky Kristóf az ő perét megnyerte, később a 
sedrián is ; fölebbezés volt mind a két részről a kir. 
táblára.

402. 1702.

Nos Maria Theresia . . . Expositum est mjti. ^  p- 
nostrae nomine et in persona fidelis nostri, egr. Fran- 
dsci, filii Joannis, filii Stephani Palásthy de Keszi- 
bócz: qualiter idem . . . Steph. Palásthy . . . totales 
illas portiones poss. in cottu. nostro Hontli. et pos
sessionibus Keszihócz, Szuhány, Dacsolam, Palást,
Dreno, F.-llakoncza, Födémes, Ipolykeszi, ac prae
diis Nitvarcz, Kisharaszti, Dacsófalva existentes ét 
per fidelem olim nostrum pariter egr. Franc. P —y 
de eadem Keszihócz, possessas, sed per defectum 
sexus masculini, cui idem approximabat, in exponen
tem, et antalatum Stephanum, Palásthy congenera- 
tionalem ipsius dividendas, memorato olim Franc.
Palásthy de ejus utriusque sexus haeredibus in con
ventu s. Benedicti de juxta Gron, sub dato 6. maji 
a. 1638. perennaliter fassus fuerit. Vellet proinde 
antelatus exponens sibi ductu 1. tit. 60. et 61. Part.
1. tum quoad portionem fatentis, quam etiam con- * 
comitanter, quoad suam cum invalidatione praeattae. 
fossionis, cui eaedem involutae essent, jus, et justitiam 
cum effectu, extraserialiter administrari, lege regni 
permittente. Supplicatum itaque exstitit mjti. n . . . 
quatenus eidem de condigno juris, benigni quippe 
mandati n. praeceptorii, evocatorii remedio clementer.

20
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providere dignaremur . . . Cum autem justa peten
tibus . . .  et alioqui dictamine art. 26. 1723. . . . 
pro eo tibi (Huszár József, a m. kir. tábla jegyzője) 
harum serie . . . mandamus, quatenus acceptis prae
sentibus, nob. Mariam Hodossy. memorati olim Franc. 
Palásthy fassionarii et in sexu virili deficientis re
lictam viduam, aliosque, coram te uberius declaran
dos in praesentiam ejusdem incl. nostrae reg. judriae. 
in 1. rque. civitate n. Pestensi considentis pro ter
mino diei 14-tae m. januarii et subsequentibus anni 
1763. proxime venturi ad extraserialiter agendum, 
lites et causas. Certificando nihilominus eamdem, — 
— — . comparuerint, sive non, incl. tamen nostra 
regia judria . . . factura sit judicium, quod juris et 
justitiae dictaverit ordo. — — — Datum in 1. r. 
civ. n. Pestensi, 26. m. sept. A. D. 1762. L . S. 
Lecta et extradata per me com. Georgium Fekete 
de Galanta, . . personalis praes, r. in jud. locum- 
tenens. et cottus. Arad. s. com.

1762. 403.

Zaiavár. capsa A ob. Martiuus Komáromy, alias incl. hujus
2 9 4 8 . 57 nr cottus. Szaladiensis et districtualis commissarius, qua 

legitime in hoc s. conventu constitutus plenipoten- 
tiarius nob. d. conthoralis suae Elisabethae, filiae 
perül, ac gen. d. Sigismundi Eörsy, ex nob. condam 
d. conthorali sua Barbara, filia Petri condam Kelcz, 
de Fiiletincz, ex consorte sua Anna, filia vero La- 
dislai condam Palásthy de Felső-Palást susceptae et 
progenitae in forma solemnis protestationis, contra
dictionis et reclamationis detegit, sequentibus: qua
liter recenter innotuisset eidem protestanti, quod nob. 
d. Barbara, filia Danielis, filii Ladislai condam Pa-
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lásthy, de dicta Felső Palást, portiones suas posses- 
sionarias, adhuc in statu indiviso existentes, in pos
sessionibus Misefa et Habot, in cottu. Szaladiensi 
existentibus, et habitas, absque omni praemissa judi
cialia admonitione legali, cum cunctis suis apperti- 
nentiis et emolumentis, in anno 1760. in capitulo 
Castriferreo nob. dominae Magdalenae Hajaky. relictae 
condam g. d. Ladislai Yerebélyi, et successoribus, 
in praejudicium grave et manifestum abalienasset et 
vi perpetuasset, ob hoc idem protestáns juribus ante
latae d. conthoralis suae invigilare, et prospicere 
cupiens, dictae abalienationi, perpetuationi et vendi
tioni, in optima forma juris, reclamat, contradicit 
et protestatur, prout protestando et reclamando con
tradicit.

Anno 1762. die vero 28-a mensis februarii, 
nob. Martinus Komáromy, qua conthoralis suae u. 
d, Elisabethae Eörsy, legitime constitutus plenipoten- 
tiarius, in conventu nostro Szaladiensi personaliter 
constitutus praesentem protestationem et contradicti
onem scripto nobis ad anthenticandum exhibuit.

Palásthy László.

fAuna. /Borosa.
\Kelcz Péter. \Fabsics Mihály.

I Portsa. 
lEörsy Zsiga.

I
lErzse.
IKomáromy Márton.

20*
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1762.

26. nov. Zala- 
vár. caps. 7. F 
57. nr. 2949.

404.

Nob. Martinus Komároray, alias ind. cottus. 
Szaladiensis jurassor et d. commissarius, qua legi
time in hoc v. conventu constitutus plenipotentiary 
nob, d. conthoralis suae, Elisabethae, Eliae perül, et 
gen. dni. Sigismundi Eörsy, ex nobili condam d. 
conthorali sua Barbara, filia Petri condam Kelcz de 
Fületincz, et consorte sua Anna, filia vero Ladislai 
condam Palásthy de Felső-Palást, susceptae et pro
genitae, in forma solemnis protestationis, contradi
ctionis et reclamationis detegit sequentibus: qualiter 
non ita pridem eidem d. protestanti innotuisset, quod 
praefatus d. Sigismundus Eörsy, socer praementionati 
d. protestantis, qua tutor et curator prolium suarum 
ex praedicta consorte sua d. Barbara Kelcz suscepta
rum et progenitarum bona et jura possessionalia 
praelatam d. contlioralem et proles ejusdem concer
nentia et respicientia in possessionibus Dozmat, Bucsu 
et Torony i. cottui. Castriferrei adjacentia in anno 
1749. egregio Michaeli Fabsics et consorti ejusdem 
Barbarae condam Palásthy, in praejudicium prolium 
suarum grave et manifestum in v. capitulo Castriferrei 
abalienasset, et perpetuasset; ob hoc quidem pro
testáns juribus antelatae d. suae conthoralis suae in
vigilare et prospicere cupiens, dictae abalienationi, 
perpetuationi et venditioni in optima forma juris 
reclamat, contradicit et protestatur, prout protestanto 
et reclamando contradicit.

Anno 1762, die vero 28-a mensis febr. nob. 
Martinus Komáromy, qua legitime constitutus pleni- 
potentiarius in conventu nostro Szalaváriensi perso
naliter constitutus, praesentem protestationem et con
tradictionem scripto nobis ad authenticandum exhibuit.
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l ’alásthy Ferencznek I’alásthy István ellen vitt pere. 1762.

E hosszadalmas és számos melléklettel e l lá to t ta t1*-Táblái osztály
p e r t ,  b á r  a  f e n te b b i 2. le v é l tá r i  je g y  a l a t t  ta lá lh a tó .  (1763.4.3432.

, . , ,  , . 11765.4.3450.mégis a tárgy azonossága miatt egybetoglalva ismer
tetem. Lényege az, hogy a honti Palásthy-családból 
régebben kiszakadt, Zsólyommegyén át Hatvanba, 
innen Kunszentmártonba vetődött családág fia, Palásthy 
Fcremz, igénypert támaszt azon Palásthy-birtokok 
iránt, melyek a Palásthy Istvánnéi és Perenczéi vol
tak, de a melyeket a Garam-sz.-benedeki convent 
előtt 1728-ban Palásthy István leány-ági örököseire 
átvallván, azokat Nedeczky Kristóf, mint néhai P —y 
Borcsa férje, Nedeczky Zsuzsánna-Murányi Tamásné,
Hodossy Mária, néhai Palásthy Ferencz özvegye, 
vagy gyermekeik bírják. Vagyis: Levata causa egr.
Francisci Palásthy, ut actoris, contra et adversus 
perillustres et generosos dominos dominas Christo- 
phorum Nedeczky de eadem, qua etiam prolium ex 
domina Maria (Borcsa) Palásthy priori conjuge sua 
susceptarum et progenitarum naturalem tutorem et 
curatorem, Stephanum Palásthy, Susannam Nedeczky, 
egr. Tliomae Murány consortem, Mariam Hodossy 
egr. olim Francisci Palásthy relictam viduam, velut 
incattos.

A családi nexus megvilágítására mellékelve van 
két genealógiai táblázat, melyeket egybefoglalva adom :

Gáspár Palásthy i Stephanum Palásthy 
qui ex I qui ex

Sophia Batta (Susan Dubraviczky. 
(AliaPauli Batta.)'

1) MichaelemP. [Stephanum P. 
qui ex 1 incattum 

Maria Skal- (Mariam emor-
niczky. tuam.

•[ 2) Joaunem P. | Andr.lFranc.... Iqui ex
Anna Gácsi. íJoannem. 

3) Mariam conthoralem. 
Michaelis Ambrosiadis.

actor.



310

A két tábla közt lényeges a különbség, amennyi
ben az egyiket a felperes, a másikat az alesperes 
állította össze. Az incattus táblázatán Palásthy István 
fia, János, mint deficiciens, tehát magtalanul elhalt, van 
feltüntetve, mig az actor (Palásthy Ferencz) genealó
giai táblája szerint Palásthy Jánosnak Gácsi Annától 
két fia született: András és János, amaz egyszersmind 
édes atyja a panaszos Palásthy Ferencznek. — Az 
igényper 1762-ben kezdődött, de már az ezt meg
előző évben találjuk nyomát Palásthy Ferencz moz
golódásának. Ugyanis 1761-ben, Írja Palásthy István, 
Palásthy Ferenczhez Keszihóczra átmenvén, utóbbi 
igy nyilátkozott: íme, édes öcsém, Palásthy Ferencz 
Hatvaniul mostanában nálam megjelent s declarálta, 
hogy ő Korponáról Hatvanba török világ után le
telepedett, katonáskodó nemes Palástiig Janos bátyánk
nak maradéka s successora volna, ez ha igy van, 
tehát az kegyelmed lineájából való vagyon s nékem 
is igy atyámfia lészen ugyan, de én velem nem con- 
divisionalis, hanem csak kegyelmeddel lészen.

Mellékelve van Palástiig Istvánnak 1738-ban a 
garam-melléki szt. Benedek-convent előtt tett fassiója, 
mely szerint alább is irt Palásthy István fiának a 
legidősb Palástiig Mihálgtól, Palásthy András fiától 
condescendált fia, Ferencz és Gábor nevű fiaimnak 
és azután is netalán tán születendő gyermekeimnek 
terheket magami a vállalván, szabad akaratomból val
lom, hogy én az mostani szegény és megfogyatkozott 
állapotomra nézve magamnak valami hajlékot sze
rezni és kevés oekonomiácskámat előmozdítani akar
ván, kéntelenítettem tek. nemz. vitézlő, idősb Palásthy 
Ferencz bátyám uramhoz, néhai más Palásthy Ferencz- 
nek, mely Ferencz Tamásnak, Tamás Miklósnak, Miklós
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más Tamásnak, Tamás pedig említett Palásthy András
nak fia vala, édes fiához folyamodnom a végre, hogy 
ő kegyelme énnékem ahoz valami segítséggel lenni 
méltóztassék. — — Palásthy Ferencz adott is kérő
nek Dacsolámon egy 200. irt. értékben egy félház
helyet járulékaival, 4. kila búzát, egy pár ökröt 
„mindjárt fel is ruházott“ azon kikötéssel, hogy mind
addig szabadon bírhassa, mig Palásthy Ferencz vagy 
maradékai 200. írtért, vissza nem váltják. Ennek 
következtében vallomásozó mindazon hontmegyei bir
tokrészekről, nevezetesen Keszihóczon, Szuhányban, 
Dacsolámon, Paláston, Drenón, Felsö-Bakonczán, Fe- 
demesen, Ipoly ke,szín, Nyitvárczon, (Litvarcz puszta), 
Kis-IIarasztin, Dacsófalván, melyeket Palásthy András 
és fiai, Benedek, Mihály és Tamás öröklés utján és 
privilegialiter szereztek s a melyek, minthogy a keszi- 
hóezi luth. Palásthy Ferencmek fiu-gyermekei nincse
nek, Palásthy Istvánra szállanának, de azokat hosszas 
perpatvar nélkül meg nem kaphatná — lemond, kü
lönben is „az épjineám után való elég örökségemet kell 
kiváltania, hogy tehát ezt tehesse, az öröklendő birtok
részeket Palásthy Ferencz mindkét ági örököseire át
váltja, oly formán, hogy csak akkor szállj an ak vissza 
az ő maradékaira, ha Palásthy Fereneznek egyenes 
utódai nem lesznek. A pereskedés megkezdődvén, az 
ügy eldöntésében lényeges kérdés volt annak a meg
állapítása, hogy Palásthy Ferencz csakugyan a Pa
lásthy István famíliájából való-e?

A panaszlottak igyekeztek kimutatni, hogy Pa
lásthy Istvánnak Dubraviczky Zsuzsánnától csak Mi
hály, Mária és Anna származtak, „erant et alii or- 
fani, sed adhuc minorennes, ad hos Joannes ille 
Hatvaniensis referri nequit“, — továbbá hatvani P.
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János vagy utódai sem Palásthy, sem Dubraviczky 
javakat nem bírtak. „Joannes antenatus actoris ha
bitabat in Hatvan. Ille autem Joannes, qui erat tilius 
Stephani Palásthy Dubravicensis erat hajdo comita
tus Gömöriensis et in Batko improlis mortuus est. . .  
Duae sunt familiae Palásthyanae. Alia antiqua est et 
possessionata, alia recens per annales nobilitata(?) Nempe 
in anno 1631. Blasius quidem et filius ejus Joannes 
Palásthy penes armales anni 1630. publicabantur pro 
nobilibus. In anno autem familia Palásthy de Keszi- 
hócz contradicebat solemniter, ne isti, verae nobili
tati, ob nominis identitatem ingerant, se cum tempore 
ad familiam.“

Palásthy Ferencznek viszont azt kellett beiga
zolnia, hogy ő a Palásthyakkal rokonságban áll és 
Palásthy Andrástól, a ki 1549-ben meghalt, leszár
mazik. Erre vonatkozólag több tanú kihallgatási jegy
zőkönyv van a percsomaghoz csatolva. ?.Az 1755-ben 
Hatvanban tartott tanúvallomásból kitetszik, hogy 
Palásthy János, mint katona telepedett le Hatvanban 
(azelőtt Korponán lakott), de nemességét, valamint a 
korponai és keszihóczi Palásthyakkal való atyafiságot 
nem csak fentartotta, hanem ápolta, többször feljárt 
a felvidékre, különösen vásárok alkalmával, a midőn 
több hatvani lakossal valamelyik Palásthy atyatiánál 
szállott meg. A felvidéki atyafiak is lejártak hozzá, 
sőt marháikat is leküldték telelni. Leveleztek is 
egymással s a felvidékiek (honfiak) többször kérték 
Palásthy János fiait, hogy „menjenek fel a magok 
örökiben lakni, ne liuzassák-vonassák magokat Hat
vanban a jobbágyok között.“ Egyik tanúnak azt is 
mondta Palásthy János, hogy „most is oda fel a 
maga jószágában lakna, de átalja, hogy ö egyedül
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■pápista lévén az atyafiai közül, azok pedig mind luthe
ránusok, köztök lakni, más az, hogy Hatvan is bő 
ás szabad hely, azért itt is jó lakássa lehet.“ Tanuk 
vallják azt is, hogy Palásthy Jánosnak 3. fia volt: 
István, János és András. István, mint katona, fiata
lon esett el Trencsénynél; Jánosnak 2. fia maradt: 
Mihály és János, a kik Kim-Szent-Mártonka mentek 
lakni. Andrásnak szintén két fia volt: Ferencs (at 
actor) és János.

Az 1763. és 1764-ben Pesten tartott tanuvalla- 
tás a körül forgott, hogy ismerte-e tanú Hatvanban 
lakozó Palásthy Jánost és feleségét Géicsi Annát, 
tudja-e, hogy 2 fia volt: András és Jémos, tudja-e, 
hogy a Hatvanban most is lakó Palásthy Ferencs 
ennek az Andrásnak a fia, Jánosnak az unokája? 
Az igen koros tanuk mind e kérdéseket beigazolják, 
vallják azt is, hogy Palásthy János hamarább meg
halt, mint a felesége, utóbbiról még annyit tudnak, 
hogy mikor a kuruczok felégették Hatvant, a lako
sokkal elfutott s nem is tért többé vissza.

A panaszos bemutatja öreg atyja végrendeletét 
1708-ból, melyből kitetszik, hogy Palásthy János 
nagyanyja Háttá Zsófia volt, atyja Palásthy István, 
felesége Grácsi Anna, gyermekei pedig: István, János, 
András és Ferencz.

Hemutatja keresztlevelét, mely szerint Hatvan
ban „1706 die 12. febr. baptisatus est infans Fran- 
eiscus et parentibus Joanne Palásthy est Anna Grácsy.“

Mellékelve van Heves és Külső-Szolnok vár
megye szegénységi bizonyítványa is, mely szerint 
Palásthy Ferencznek 3. lovon, 2. tehenen kivül egyebe 
nincsen, „fundus enim colonicalis, quem excolit, non
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actoris, sed ejus actualis domini terrestris est: a quo 
obligationes aliis colonis impositas habet.“

A keresztlevél ellenére is az ellenfél kifogást 
emelt Palásthy Ferencz származása ellen s az 1763-ban 
Kis-Thurra tartott tanúvallomás annak (t. i. a kereszt- 
levélnek) hitelességét lerontani látszik. E vallomások
ból ugyanis kitetszik, hogy Gácsi Anna öreg atyját 
Lengyel, vagy Pólyák Ádámnak hívták s a G ácsi
név ennan ragadt rajok, hogy Gácson laktak. Gácsi 
Annának három férje volt: Kákonyi, Palásthy János 
és Wolf alias Farkas József urasági szakács, kiről 
Szakács Anyicskának is nevezték. Gyermekei azonban 
a tanuk egybehangzó vallomása szerint csak utolsó 
férjétől születtek. Egyik tanú azt is tudja, hogy 
„Palásthy János, mikor Annát, mint árvalányt el
vette, fiatal volt, mivel „csak akkor bajusza vergődött.“ 
Másik tanú szerint Palásthy János csak esztendeig 
lakott Gácsi Annával, aztán elhagyta ..rósz élete 
miatt“ és portalis katona lett kuruczságban. A tanú 
vallomásokban emlittetik egy Palásthy István nevű 
iskolamester is, „az ki a körül belül levő falukon hol- 
tiglan mesterkedett“, (másik szerint gyerki, azaz györki 
tanító volt), „egyik lábára sánta és jó hegedűs is volt.“ 

A per a kir. táblán 1763. jan. 15-én tárgyal
tatott, legutoljára 1767. aug. 27. Deliberatum^est 
condescendentia partis actoris a Stephano Palásthy 
Dubravicensi ex documentis actoris eveniente prae- 
assumptum ejusdem actoratum stabiliri, partesque ad 
ulterius agendum inviari.

/Palásthy János.
IGácsy Anna.

_____________ I_____________
István. János. András. Ferencz.

Mihály. János. Ferencz. János.
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406. 1763.

Infrascriptus vigore (?) recognosco nob. juvenem Gács- 
Joanneni Palástliv cum honesta virgine Gacsvárallyensi, ivit. y 
filia Joannis Polák (a menyasszony keresztnevét a 
plébános kihagyja) a. 1704. die 22. jan. per d. par.
Andreáin Dobovszky, Gacsiensem, rite matrimonio 
junctum. 2. cujus rei confirmationem, etc. Joannes 
Vittercsik. par. Gácsiensis. D. u. s.

407. 1763.

Hodossy Sándor, a magához, Felső-Fegyvernekre |,7' ri(a,n' B®“- 
hivott két' conventualis előtt tiltakozik, s a saját,
László testvére és Mária, keszihóczi Palásthy Ferencz 
neje, húga nevében, — ez utolsó, előbb Dacsó Pál 
neje volt —  Kata leánytestvérének, előbb Koszto
lányi Zsigmond, később Kosztolányi Mihály neje, 
azon cselekedete ellen, hogy Hódossy Pál és Sulyovszky 
Anna után kapott örökségét és Sulyovszky Sándor 
nagyatyja legatumát férjére átíratta a nyitrai káp
talan előtt.

Itvanovics Ferencz és Mária, Kolányi Imrének, strig. 2 8 . juiü. 
Illoua, Palugyay Pálnak elhagyott özvegye, Pozsony- ^tGew-glo88 
megyében Binyóczyfalu melletti pataknál álló malmot, f  ia" 
melyben Zronek András molnár volt, és a malom “• 17- 
felét 240. réa. írtban, zálogban birt, — kiváltani 
nem bírván, és Palásthy Imre rokonuk által a gr.
Tolvaj Jánossal vitt perben binyóczi birtokok érde
kében segittetvén, „Palásthy Imre urunk ő kegyel
mének 560. rén. irtokban., imputálván már ehhez a 
summához azon 240. írtból, álló Zronek András 
molnár investitióját is, örökösen felvalljuk, eladjuk és
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1765.

1. oct. P—V 
N. It.

17G6.

10. ápr. Jászó. 
Prot. 10, f.210.

1767.

2. nov. Ben. 
Pr.HH. p.104.

általadjuk, semmi nemii just és juris proprietast ma
gunknak föu nem tartván, — ezen fölül a törvényes 
evictiót is magunkra vállaljuk.“

(Fassio facta fatentibus slavonico idiomate ex
planata et per exteusum.)

409.

Nedeczky Kristóf a honti gyűlésen jelenti, hogy 
Palásthy Balás nejének, Oroszy Katának nemes le 
vele Selmeczen 1631. f. 5. prox. p. dnam. SS. Tri- 
nit. a honti sedrián felolvastatott, mely Pozsony me
gyétől 1630. máj, 16-án kiadatott. (Posony. protoc. 
E.) f. 146.)

Továbbá tiltakozik némi Palásthy András ellen, 
kinek nemes levele a honti sedrián fel olvastatott, 
nehogy követeléseivel a Palásthy-család birtokaiba 
beavassa magát. 1. oct. A. 1765.

410.

Sp. ac gnr. d. Ignatius Palásthy de F.-Palást, 
s. c. et r. mjtis. inch cameralis admin. Scepus. consil. 
non absimiliter ejusd. dna. conthoralis, Clara Dessewffy 
de Csernek, constituerunt seorsive procuratores in 
genere.

(Palásthy Ignácz. 
iDossewffy Klára.

411.

Boronkay István és Balogh János de Ocsa til
takozik Palásthy Borcsa ténye ellen, — Borosa Pa
lásthy Gábor és Géczy de Asszakürt Anna leánya 
— Balogh János pedig Gáspárnak és Palásthy Bor
osának fia, — hogy 1741. ápr. 22-én Yáczott zá-
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logba adta, 1754. jul. 15-én végkép eladta, Bajna, 
Sas, Sárisáp, Orsáp, Babai, Szaras, Kéküd, alias 
Külöd és Csima Szombatja Esztergommegyében, Kis- 
igmándi, Szentmihályi birtokjogait b. Sándor Mihálynak.

(Palásthy Gábor. 
IGéczy Anna.

János.

Palásthy lgnácz és neje, Rajosán Kata, Boron- festo s. Catha-
* * rinae V. M

kay Imre által a convent előtt tiltakozik Rajcsányi Ben. í>r. hh.)
Ádám végrendelete ellen 1766. ápr. 10-éről, és co-p' 105'
dicillusa ellen 1766. aug. 26-áról, mert gyermekeit,
Rajcsányi Ádám és unokáit megrövidíti.

Nos universitas praelatorum, baronum, magnatum 22. febr. p —y 

etc. nobilium cottus. Honthensis. Damus pro memo-Jau' Ferencz' 
ria. Quod cum nos anno, die, mense, locove datarum 
praesentium infrascriptis pro pertractandis et conclu
dendis comitatum huncce nostrum tangentibus negotiis in 
generali congregatione nostra una fuissemus consti
tuti. Eotum egregius Joannes Palásthy in possessione 
Kun-Sz.-Márton, districtui majoris Cumaniae ingremiata 
mansionem suam figens, personaliter coram nobis in
stitit super eo, quatenus éidem velut ex hoc comitatu 
originem trahenti consvetas super nobilitate sua extra- 
dare vellemus literas testimoniales.

Cum autem justa petenti, non sit denegandus 
assensus, et alioquin idem Joannes Palásthy, in pro
cessu judiciario, coram inclyta tabula regia judiciaria,
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per Franciscum Palástliy fratruelem suum, ad invali- 
datiouem fassiouis. per Stephanum Palástliy non pri
dem fatis functum, pro sexu femineo, ex Francisco 
condam Palástliy descendente, celebrata moto, coram 
nobisque sub authentico reproducto, etc. Signanter 
authenticis plurium testium in eodem processu pro
ducta inquisitione contentorum, fassionibus, deduce
retur esse filius Joannis, fratris carnalis, et uterini 
Andreae Palástliy, patris expositi Framisei actoris, 
hunc vero Andreám, velut filium alterius Joannis, 
qui juxta haec communis fuit hujus Andreae, et pattacti. 
Joannis pater, ex Stephano Palástliy, Susannam Dubra- 
viczky in conjugio habente, ac etiam Dubraviczensi 
dicto, patre videlicet praedicti Joannis, condescendere, 
tam eadem inclyta tabula regia judiciaria, stabilito 
per sententiam erga praeviam deductionem per partes
J . controverso dicti Francisci actoratu, agnovisset, 
quam ex post deductionem hanc ipsae contra-partcs, 
per subsecutam in eodem processu transactionem rati- 
habuissent; immo instantis Joannis quoque directam 
ex praeattacto Stephano Palástliy Dubraviczensi de- 
scendentiam ipsi collitigantes, eo, quod eumdem quo
que ad subscribendam mentionatam transactionem 
vocaverint, recognovissent, praeattactum porro Ste
phanum Palástliy Dubraviczensem, ex nobili vetusto, 
in hocque comitatu possessionato Palástianorum de 
eadem, Keszihócz, genere fuisse, complura authen
tica acta nostra testarentur. Ideo justae praedeclaratac 
instantis petitioni annuentes, super praevio modo deducta 
nobilitate, eidem futura pro cautela deservituras prae
sentes extradandas esse duximus literas testimoniales. 
Datum ex generali congregatione nostra die vigesima 
secunda mensis feDruarii anno millesimo, septingen-



3 1 9

tesimo, sexagesimo, octavo in possessione Kemencze 
celebrata.

(L. S.)
Extrád, per Ladislaum Pongrácz, jud. atti. 

cottus. ord. notar. mp. Paulus Luk a, cottus. Honth. 
tabulae jud. assessor mp. Joannes Simonyi de eadem 
cottus. Ilont. tab. jur. assor, mp. Josephus Luka, 
ejusdem cottus. tabulae judriae assessor mp. Petrus 
Horváthy de Disznós, cottus. Hont. tb. jur. assessor 
mp. — Ignatius Tersztyánszky, cottus. Hont. subs, 
vcomes mp. Georgius Baross judl. mp. Josephus 
Podhorszky judlium. mp. Martinus Blaskovits judlium 
mp. Nicolaus Hrabovszky ord. jurass. mp. Franciscus 
Haan egr. ord. jurassor mp. Joannes Cselko, ord. 
jurassor mp.

Anno 1768. die 14-a mensis martii occasione 
generalis districtuum Jazygum, et utriusque Cumaniae 
congregationis in oppido Jászberény celebrata prae
sentes cottus. Honthensis super indubia, etc. antiqua 
Joannis Palásthy nobilitate sonantes literae testimo
niales suo modo publicatae, et nemine, neque fisco 
magistratuali quidpiain opponente acceptatae exstite
runt : coeterum liac de re hujusce congregationis pro- 
tocollum, quoad etiam testimoniales has publicari fa
cientis proles, fratrem item ejusdem carnalem, et 
uterinum, hinc itidem proles in futurum consulendum 
veniet, ut supra. Per jud. eorumd. distr. o. notar. 
Greg. Dósa mp.

Sub eadem grali. congregatione nobilis Joannes 
Palásthy rursus de et super eo institit, quatenus in 
praeattacta publicatione provocati ejusdem filii, et 
filiae, nec non conthoralis, utpote Joannes annorum 
septem, filia itidem Catharina, Elisabeth, Anna et
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1768.

22. febr. P- 
Ferencz.

Agnes, conthoralis verő Catharina Farkas: frater iti
dem ejusdem carnalis, et uterinus Michael Palásthy : 
hinc autem conthoralis Barbara Somodi, filii porro 
Michaelis ejusdem Palásthy Stephani, et Josephus 
non secus filia Barbara, et Elisabeth in hac ipsa 
publicatione nominatim etiam exponerentur, qui omnes 
ad interventam ejusdem praenuncupati Joannis Pa
lásthy requisitionem huc inserti habentur.

Per jud. eumdem ord. notarium Greg Dósa mp.

(Palásthy István. 
(Dubraviczki Zsuzsi. 

I I
János.
Gaesi Anna.

I
/János.
(Dósa Anna.

(Palásthy János. (Mihály.
(Farkas Kata. (Somodi Borosa. (Ilon.)

János. Kata. Erzse. Anna. Agnes. István. József. Borosa. Erzse.

414.

y Nos universitas praelatorum, baronum, magna
tum, etc. Nobilium cottus. Hontensis damus pro 
memoria. Quod cum nos anno, die mense, locove 
datarum praesentium infrascriptis pro pertractandis, 
et concludendis cottum. hunce nostrum tangentibus 
negotiis in generali congregatione nostra fuissemus 
constituti: eotum egregius Franciscus Palásthy in 
oppido Hatvan cottui. Hevesiensi ingremiato resi
dens, medio supplicis memorialis per filium suum 
Joannem nomine patris sui exhibiti institit super eo, 
quatenus eidem, velut ex hoc cottu. originem tra
henti consvetas super nobilitate sua extradarc vellemus
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literas testimoniales. Cum autem justa petenti non 
sit denegandus assensus, et alioquin idem Franciscus 
Palásthy, in processu judiciario, coram inclyta tabula 
regia judiciaria per se ad invalidationem fassionis, per 
Stephanum Palásthy non pridem fatis functum, pro 
sexu faemineo ex Francisco condam Palásthy descen
dente celebratae moto, coram nobisque sub authen
tico reprodueto, se esse filium Andreae, hunc item 
fuisse filium Joannis ex Anna Gácsi, hunc vero fuisse 
filium Stephani Palásthy ex Susanna Dubraviczky 
remonstrasset, deductionemque hanc, tam eadem inclyta 
tabula regia judiciaria, stabilito per sententiam erga 
praeviam deductionem per partes g. controverso in
stantis actoratu, pro legitima agnovisset, quam ex post 
ipsae contra partes per subsecutam in eodem pro
cessu transactionem ratihabuissent, praeattactum porro 
Stephanum Palásthy DubraviczeDsem ex nobili vetusto, 
in hocque cottu. possessionato Palastianorum de eadem, 
et Keszihócz genere fuisse, complura authentica acta 
nostra testarentur. Ideo justae praedeclarati instantis 
petitioni annuentes, super praevio modo deducta nobi
litate eidem futura pro cautela deservituras praesentes 
extradandas esse duximus literas testimoniales. Datum 
ex generali congregatione nostra die vigesima secunda 
mensis fabruarii anno millesimo septingentesimo sexa
gesimo octavo in possessione Kemencze celebrata.

(Ii. S.) (authentici.)
Extradatum per Ladislaum Pongrátz, juratum 

attacti coitus, ord. notar. mp. Paulus Luka, cottus. 
Honthensis tabulae judr. assessor mp. Joannes Simo- 
nyi de eadem cottus. Hont. tabulae judr. assessor mp. 
Josephus Luka ejusdem cottus. Hont. tabulae judr. 
assessor, mp Petrus Horváthy de Disznós cottus.

21
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Honthensis tabulae judr. assessor mp. — Ignatius 
Tersztyánszky cottus. Honthensis subst. veomes. mp. 
Georgius Bakos judl. mp. Joseph. Podhorszky judl. 
mp. Martinus Blaskovics judl. mp. Nicolaus Hra- 
bovszky ord. jurassor mp. Franciscus Haan ord. jur. 
mp. Joannes Cselko ord. jurassor mp.

Anno dni. 1768. die 23-a mensis martii sub 
g. congregatione cottuum. Heves, et exterioris Szol
nok artier, unitorum Agriae celebrata praesentes 
authenticae cottus. Honthensis testimoniales ritu so- 
lemni publicatae sunt, eorumque virtute intus nomi
natus genr. Franciscus Palástig in numerum domi
norum gremialium nobilium istic quoque receptus est, 
fisco magistratuali nihil obvertente. Signatum, et ex 
actis archivi extradatum per me Martinum Halasy 
pfator. cottuum. jud. ord. notarium mp. Per quem 
cum vero et genuino originali comportatum, et pro 
usu archivi sub fide officii conforme esse recognitum.

Praesentis copiae copiam in archivo praefatorum 
cottuum. praeexistere, eidemque per extensum con
formem esse in fidem subscriptus attestor. Signatum 
Agriae die 27-a octobris 1827. Carolus Yécsey, prae
libator. cottuum. archivarius.

(Palásthy István.
(Dubraviczky Zsuzsi.

(János.
IGácsi Anna,

I
András.

I
Ferencz.

János.
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415. 1768.
Az Tekintetes Hont Vármegyei Hitelező levél hivatalos má-

soiat.
az Palásthy Ferencz ur Nemessége kihirdetése végett.

Mi közönségesen az Nemes Hont Vármegye 
bárók, mágnások és nagy kegyességü urak, midőn mi 
jelen Hitelező Levélben, alólirt esztendőben, holnap
ban, napban és helyen, ami Tekintetes Megyében az 
generalis-congregatióban együtt lettünk volna — akor 
Palásthy Ferencz ur Tekintetes Heves Megye Hatvan 
nevű faluban az ő János fia által az ő Attya nevében 
bejelentvén, a végett akar az Vármegye eredetétől 
fogva keresvén, valóban Nemessége végett kikerestük 
hitelező leveleket. Midőn pedig kérelem végett ue- 
gligens nem lévén, s különben Palásthy Ferencz 
törvényes processusba az királyi tábla előtt maga által.
Nem rég pedig Palásthy István által az asszonyi 
nem végett az Palásthy Ferencz származásából. Mi 

'“előttünk pedig felelet vala s magát András fiának 
mondván, ez pedig János fiának az Anna Gácsi hit
vesétől, ezt pedig István fiának a Susanna Dubra- 
vitzky származásából utoljára az Tekintetes Királyi 
Tábla Nemes Törvénye rendelte s kitalálta Dubra- 
vitzai Palásthy Istvánt, hogy nemes ágyból légyen 
és Kezihóez eredetéből mondatik, s valóban keresete 
által nemessége végett adtuk ezen hitelező leveleket.
Kiadatott az generalis congregatióból febr. holnap 
22-én 1768. Kemenczén.

(L. S.)
Kiadatott Pongrácz László or. notar. által. —

Paulus Luka, hontmegyei törvényes tábla assessor mp.
Simonyi János, hontmegyei t. t. assessor mp. Josef 
Luka, ismét hontmegyei t. t. assessor mp. Horváth 
Péter de Hisznós hontmegyei t. t. assessor mp. —

21*
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17G7.

Strig. 14. febr. 
coram Ladis- 
lao, Thót et C. 
Ladislao Ke
mény. C. 71. f. 
4. n. 18.

Ignatius Terstyánszky, cottus. Hontensis sub cons. 
Georgius Baros, judex, mp. Joseph Podliorszky judl. 
mp. Martinus Blaskovits, judl. mp. Aicolaus Hrabovszky 
v. esküdt mp. Franciscus Haan v. esküdt mp. Joannes 
Cselko v. esküdt mp.

Esztendőben 1768. mártius holnap 23-án az 
Heves és Szolnokmegye generalis congregatio alatt, 
az Tekintetes Hont Vármegyei Hitelező Levelek ki 
vannak publicáltatva és azoknak erkölcsük, a belől 
nevezett Palásthy Ferencz az Tekintetes nemes urak 
szárnak közé bevevődött. Feljegyezett és kiadatott én 
általam Halasy Martin hontmegyei ord. no tar.

Az jelen copia, copiaval bizonyságot, tészen az 
alól irt- bizonyság. Kiadatott Agramb. October holnap 
az 1827. esztend. Carolus Vécsey, j. Hont. archív

IPalásthy Ferencz. 
IDubraviczky Zsuzsi.

[János.
[Gácsi Anna.

András.

István.

Ferencz.

János.

416.

Palásthy Teréz férjét, Szedmaky Mihály, „usque 
ad revocationem plenipotentiarium in omnibus causis 
et negotiis constituit.“

jSzednaky Mihály.
IPalásthy Teréz.1

Borcsa. József.
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417.

Szendrey Adalbert, Borcsa leánya és József fia 
számára Szedmáky Mihályt plenipotentiariusnak teszi 
és procurators, usque ad revocationem; és gyerme
keinek korát megállapittatni kéri. A leány 9, a fiú
7. évesnek mondatott ki.

418.

Kisí'aludi Mihály, 
neje

Sitkéi Zsuzsanna.

László l B°rbála(TallÍánPálné)í  A b r í S m í f
iM ária(SzitaKerenczné)!^'1"?. Hajóssyani e > 1 Instaludyam.

et

r.. ( L á z á r  incatti modorúi, 
fel \ Jizsef (kanonok.)

Sándor.
Erzsébet. István.

(Niczky Gás- Ferencz. 
párné.)  ̂Pál. +

[Borbála. \ Erzsébet. [Borbála. 
qSibrik S.-né.)/(P—yÁ.-né.p actor.

I (Farkas 
I Antalné.)

m i i t ,  . . . . . .  (Sándor ruzsi plébános.Magdolna Senye. Gasparne. {Krisztinaj Lel| yel
Józsefné.t

Palásthy Borbála Farkas Antalné, pereli Viczky 
József kanonokot és testvérét Lázárt, azon birtok
részekért, melyekhez Senyey Krisztina, Lengyel Jó- 
zsefné magtalan elhalása folytán, jogot formál s 
melyeket a IS'iczkyék jogtalanul eltulajdonítottak. E 
birtokrészek feküsznek Miháli, Kisfalud, Gyoró, Pinnye 
és Székási puszta, Soprouy megyei, továbbá: Csanigh, 
Lak, Vámos-Család, Magyar-Genes, Vas-megyei és 
Döbrönte, Anda, Jákó, Hana vagy Hene házi puszta, 
Veszprém megyei helységekben.

1768-ban tárgyalták a pert, 1770-ben végződött 
elvesztéssel.

1767.

14. febr. Thót 
László és gr.

Kemény 
László. C. 71. 
f. 4. n. 20.

1768.

Levéltári je
gye : Tábl osz
tály 4.34.50,
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1769.

26. ápr. Cano
nic. Sigis.Neg- 

leni Franc. 
Galgócz. Cap. 
71. í. 6. n. 71

1769.

die 7-a mens, 
április. Nyitr 
Prot. 111. föl 
189.

A per csatolmányai között a genealógiai és bir
toklási viszonyokra nézve érdekes azon osztály-levél, 
melyben 1763-ban Rába-Kovácsiban Palásthy János 
és Borbála osztályt tesznek. E  szerint Palásthy János 
átengedi bugának Borbálának a Vas-megyei Rába- 
Kovácsiban levő residentialis házat és járulékait, 
Tót-Sághon, Petróczon, Kereszturon levő colonicalis 
sessiokat; viszont Palásthy Borhála, férje, Teveli 
Zsigmond, beleegyezésével átadja bátyjának a Ke
rn endi majort, Istvándi, Ollai, Henyei, Gyükéi, Mi- 
hályfai portiókat, ezenkívül a katonai öltözeteket 
„lóra való szerszámot, párdnczbőrt, gombot, toll, 
tokot, pantallért és lódingot.“ Utóbbiak viszonzásául 
Palásthy János is ad „két aranyos szoknyát, szok
nyára való csipkét, vállra való 43. pár ezüst kapcsot, 
négy ezüst haj tüt, úgymint más öltözeti vadnak.“

419.

Istvánffy Ignácz, Visnyovszky Máriának és Pa
lásthy Erzse leányának férje, 1768. oct 26-án ne
jétől felhatalmaztatva, Palásthy Imrének Spáczán és 
Bogdanóczon levő birtokát, Pozsonymegye, 300. rénes 
írtért, örök áron eladta. Nejének ez anyától leszál- 
lott ősi birtoka volt, tehát ismét P —y kézbe került.

420.

Nos cap. ecclae. N i t r .------- quod egr. Stepha
nus Tóth, Joannes Bereczk, Franciscus Vitéz, Andreas 
Palásthy, Adamus Vitéz, Ladislaus Vitéz, Joannes 
Uyés, alter Joannes Keresztes, Petrus Palásthy, 
Franciscus Tóth, Stephanus Finta nostram persona
liter venientes in praesentiam in omnibus caüsis suis 
egr. et nob. Josephum Ürmény, Georgium Vámosy,



327

Joannem Babóthy, Stephanum Dubniczky, Thomam 
Ordody ac alios omnes in r. Hungáriáé juramento 
obstrictos suos, veros, legitimos et indubitatos fecesint, 
constituerint et ordinaverint procuratores. Dando etc. 
ratum etc. harum etc.

421. 1769.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod Paulus et Andreas (fgt̂ 'â tnrSj|s 
Palásthy, Franciscus Koncz. ac circumspecti, Joannes Prot. n i. fői. 

et Paulus Madurka, Georgius Osipka, Antonius Zseby,
Andreas Seley, nob. item d. Clara Ernyey egr.
Andreae Palásthy, Julianna Zseby Josephi Huszár 
et Magdalena Blajovics, Nicolai Zsittny egr. et cir
cumspecti conthorales nostram personaliter venientes 
in praesentiam, in omnibus causis suis etc. egr. et 
nob. Bazar um Ernyey, Georgium Vámosy, Paulum 
Victorisz, Ignatium Magyary ac alios omnes in r.
Hungáriáé juramento obstrictos suos veros, legitimos 
et indubitatos fecerint, constituerint et ordinaverint 
procuratores. Suos autem aeque legitimos et indubi
tatos plenipotentiarios, pariter in omnibus causis suis 
egr. Georgium Roncsek, alterum Georgium Kelemen 
et Josephum Palásthy simul vel divisim constitutos 
usque ad tempus revocationis fecerint, constituerint 
et ordinaverint. Dando etc. . . . ratum etc. . . . 
harum etc. . . .

(Palásthy András.—Pál. 
lErnyey Klára.

Palásthy János, Ferencznek fia, saját és a t y j á - ^  oct. Ben. 

nak, és János nagybátyjának nevében, a benedeki 
convent előtt Dubravicza birtokát Zsólyommegyében,



Váczihh. irat
tár.

1771.

1771.

Vác-zihh. irat
tár. 25. febr.

1772.

Váczi kápt. It. 
28. nov.

1772.

Csorna. Prot. 
16. n. 470.

Urbani János és Józsefnek örök áron eladja, 160. 
rénes írtért. Mivel a nevezett birtok még 1729-ben 
Urbani Istvánnak zálogba adatott: most a végképeni 
eladáskor csak 60. frt. olvastatott le a convent előtt.

423.

Palásthy János, Ferdinánd gyalogezrednek tagja, 
egy más Palásthy Jánost teljhatalmú ügynökének 
vallja.

424.

Palásthy István és János, utczapalásti zsellér- 
telkét, mely már Pásztor Mátyás kezében volt, Pa
lásthy Ferencz és Jánosnak 350. írton, eladja.

425.

Palásthy István birtokát Paláston, Palásthy Já 
nosnak 67. rénes írtért, a váczi káptalan előtt eladja.

426.

Nos conventus etc. — Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit, uni
versis: quod egr. Mathias Musics resimi, d. Josephi 
Niczky de eadem, venerabilis capituli cathedralis 
ecclesiae Jaurinensis cauonici et cantoris bonorum 
spanus, coram nobis personaliter constitutus, nomine 
et in persona praetti. rssimi. dni. Josephi Niczky, 
solemniter protestatatus sit, ejusmodiquc protestationem, 
in latino idiomate, scripto appositam, et coram nobis 
reiteratam exhibuerit praesentaveritque, tenoris se
quentis :

Nomine et persona rdiss. d. Josephi Niczky de 
eadem, alias c. capituli cathedralis ecclesiae Jauri
nensis canonici et cantoris; in forma solemnis contra-

—  328 —
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dictionis, reclamationis et inhibitionis detegitur se
quentibus. Qualiter recenter bis diebus suae domi
nationi rdss. protestauti innotuisset, et revera ad 
notitiam devenisset; quod. nob. d. Barbam  Palásthy 
peril! is. dni. Antonii Farkas consors, portionem suam 
possessionariam in praedio Döbrönte vocato in cottu, 
Veszprimiensi adjacentem, non ita pridem, penes sen
tentiam incl. tabulae regiae judriae. exsecutioni man
cipatam, a sanguine alienis, sine ulla praemonitione, 
perenuali, jure divendidisset et abalienasset; cum 
autem ejusmodi haereditariorum jurium abalienationes, 
tamquam legibus regni repugnantes contra jura san
guinis nihil perpetuitatis in se continere possent; ne 
proinde per hoc praetto. dno. protestauti ejusdemque 
condivisionalibus idemque jus cum dno. protestante 
foventibus per taciturnitatem quodpiam praejudicium 
inferri possit, eatenus solemniter contradicitur coram 
venerabili conventu Csornensi.

Super qua coram nobis praevio modo interposita 
solem ni protestatione, praesentes, in forma solita, seu 
sub sigillo nostro conventuali usitato et authentico, 
pro futura jurium altetitulati rssimi. domini prote- 
stantis cautela necessarias extradandas et expediendas 
esse duximus literas testimoniales, communi svadente 
justitia. Datum Csornáé die decima nona mensis fe
bruarii anno dni. millesimo septingentesimo septuage
simo secundo etc. (1772.)

427.
Palásthy József „sacratissimae caesareae regiae. 

majestatis equestris colonellus“ folyamodik a tábla- o* 
hoz, hogy miután atyja, Palásthy Mihály a herczeg4 
Eszterházy Pál, Antal, Fraknó várának kapitánya, 
a Mező-Szent-György, Litér, Papp-Vásár, veszprém-

1773.
Levéltári 

■gye: Táblai 
sztály. 1773, 
. 3465.
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megyei „directam tertialitatem aviticam . . . sine 
ulla rationabili causa, necessitateque compellent . . . 
praeter scitum tamen et consensum nostrum (t. i. az 
ö és testvére Mihály, királyi locumtenens) in anno 
1746.“ a csornai konvent előtt tett örökvallásába 
Barcza Ádámnak, Istvánnak, Évának, Mesterliázy 
Nagy Pál feleségének elidegenitette, cum „summo 
juris mei successionalis ac meorum cointerressatorum 
praejudicio. “

A perben, mely 1773. máj. 20-án tárgyaltatott, 
először panaszlottakul szerepelnek: Hollósy János, 
Fülöp, Barcza Éva, Mesterházi Nagy Pál özvegye, 
Barcza Juliánná, koltai Yidos Jánosné, Barcza Anna, 
kaltai Yidos Zsigmondné, Nagy Antal és Judit Vécsey 
Istvánná, Nagy Mária és fia Mankóbüki Horvát 
László, mindnyájan mint Nagy Ádám örökösei.

Pesten 1774-ben tartott tanúvallomásból kitűnik, 
hogy a peres birtokrészek Palásthy Mihály fraknói 
kapi’ány fiait: Józsefet és Mihályt illetik, mert azokat 
Palásthy Mihály maga is birtokolta, de 1749-ben a 
Barczaiakra transferalta, a Barczaiak és Nagy-örö
kösök pedig Hollósi János Fülöpre. — Az egyik 
tanú előadása szeriut: „quod in deutralibüs, locis con
stitutarum portionum ac hic quaestionatarum unam 
tertialitatem Pauli Palásthy descendentes, alteram 
Lancsics et Korcsmáros familiarum geminis cum Bar- 
czajanis, tertiam vero Csákváriani et Balthasarus 
Palásthy (ex qua ipse testis, t. i. Véghelyi Ferencz 
procedit) successores possederint, successive vero Bar- 
cziani Lancsicsianam et Korcsmárosianam portionem 
in Joannem Nagy, qui in Petrum Kosa Magyari, 
hic vero in Joannem Fülöp Hollósy transtulerint “

A  per 1782. márcz. 4-én fejeztetett be ez ité-
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lettel: Deliberatum est: Parte actoris causam non 
prosequente, eamdem ex serie expungi.

428.

Öregebb Palástliy János tiltakozik az ifjabb 
Palásthy János ténye ellen, hogy dubraviczai nemes 
telkét Urbányi Józsefnek eladta.

429.

Palásthy István, utolsó birtokocskáját Paláston 
Zsircbits Annának 26. rénes írton, eladja; Írni nem 
tudott, mert nevéhez csak keresztet tett. Érdekes a 
kötvény, az általa előhozott családtagok miatt.

Én alulirt Palásthy István, néhai nemzetes és 
vitézlő Palásthy Istvánnak fia, kinek az atyja volt 
Mihály, ennek István, ennek Gáspár, ennek Mihály, 
ennek második Mihály, ennek harmadik Mihály, ennek 
pedig András, adom tudtára mindeneknek, hogy én 
elkeriilhetlen szükségemtől viseltetvén, és vér szerint 
való atyámfiáihoz, nemzetes és vitézlő nedeczei Ne- 
deczky Ferencz uramhoz folyamodván, akinek édes 
anyja volt Palásthy Borbála, ennek az atyja, Ferencz, 
ennek második Ferencz, ennek Tamás, ennek Miklós, 
ennek második Tamás, ennek pedig említett Palásthy 
András, felvettem ő kegyelmétől és hitvestársától, 
nemzetes Zsirchics Anna Mária asszonytól 26. renusi 
irtokat., minden forintot 20. garasban, avagy 100. 
pénzben számlálván, mely summában adtam zálogba 
ő kegyelmüknek Felső-Paláston, ezen nemes Hont- 
vármegyében levő helységben, egy nemes és örökös 
funduson, amelyen említett atyám uram lakott, enge- 
met most és jövendőben akármi módon illethető egész 
részemet, hozzátartozó épületecstével, kertecskével,

Váczi hh. le
véltár.

1773.

1773.
Palást ápr. 24. 
P—y N. lt.
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1773.

P—y N. lvlt.

dézsmabeli,. mákbeli és — — bogy azokat 6 kegyel- 
mök mai naptól 3G. esztendeig kiválthatlanul bír
hassák, stb. A kivágásnak napját sz. György napjára 
rendelvén, mely napra lia a pénzt letenni elmulasz
tanám, megint ezen conditiók mellett bírhassák min
den háborgatás nélkül. Palásthy István, Visnyánszky 
Anna.

Palásthy András.——Tamás.

Mihály.
I

Miklós.
I

Mihály.
1

Tamás.
1

!
Mihály.

1
Ferencz.

1
Gáspár.

1
Ferencz.

11
István.

1
Borbála. Nedeczky Ferencz

Mihály.
1

. István.

neje.

1
fPalásthy István.
\Visnyánszky Anna.

430.

Géczy Imre pert indított Palásthy Ferencz és 
Hódossy Mária, Palásthy Ferencz senior özvegye, 
Rudnay, Nedeczky, Gerhard, Szmrecsányi, Kubinyi, 
Borgondy, Murányi, Szily, Farkas-családok ellen; a 
tárgy kitűnik Palásthy Ferencznek panaszából, s ez: 
1543. I. Palásthy Benedek, Mihály és Tamás test
véreivel osztozott: Keszihócz, Haraszti, Ipolykeszi, 
Kelenye, Födémes, F. K. (Utcza) és A.-Palást, F.- 
Rakoncza, Dreno, Szuhány, F.-Dacsolám, Dacsófalu, 
Gardon, Litwarcz birtokokban ; eme birtokrészek, sza
badon vagy terhelve más kezekre jutottak; Palásthy
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Ferencz azokat kiváltani és Palásthy-családba vissza
terelni akarja.

1773. máj. 7-én Kemenczén tartott ülésben a 
perkezdés megtörtént, máj. 12-én Gosztonyi Mihály 
táblabiró küldetett ki az eljárásra.

1781. máj. 11. Kemenczén ismét tárgyalás; de 
már többen vannak, kik ellen a per vitetik. Palásthy 
Ferencz mellé ennek gyermekei: László, István, Anna, 
Bornemissza László neje.

Appellata a kir. táblára 1801. jan. 24-én.
A megyei levéltárból, Laszkáry Lajos 1835 

dec. 19.

Palásthy Ferencz.
______ I______
István. László. |Anna.

ÍBornemissza László.

431 .

Köb. dna. Magdalena Fényes, egr. Pauli Par- 
raghy consors, filia vero quondam egr. Adami Fé
nyes, ex consorte olim ejusdem Magdalena Ányos, 
filia quondam egr. Antonii Ányos progenita, in con
ventu hocce nostro Szalaváriensi personaliter prae
sens, spect. dnum. Balthasarem Inkey de Palién tit. 
in suum legitimum et indubitatum plenipotentiarium 
constituit, hanc specialem facultatem suae dominationi 
spect. tribuendo, ut idem causam illam pignoratitiam, 
quam perül, et gen. d. Paulus Palásthy, locumtenens 
(hadnagy; respectu reluitionis bonorum Mezo-Szent- 
György, Litér et Papvásárja j. cottui. Veszprimiensi 
adjacentium coram d. spect. Ladislao Jankovics modo 
fati j. cottus. substituto v.-comite contra se, velut 
pignoracarium eorum bonorum possessorem suscitavit, 
et quam antelata d. constituens expensis ejusdem d.

1774.

20. jul. Zala 
vári con v.fasc 
70. n. 4170.
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5. máj. P—' 
N. lt.

1775.

1775.

2. aug. B. La- 
dislaoLuzsén- 
falvy et Fran
cisco Palgrék. 
C. 71. f. 15. n. 
10.

spect. Inkey hactenus, qua evictrix, defensive pro
movit; transactione mediante terminare valeat. Coram 
nobis: P. Adriano lectore, P. Gerardo conventuali.

432.

Palásthy és Dacsó Pál közt (1735.) bevégzett 
per, Palásthy Ferencznek özvegye halála után ismét 
szóba jött, amennyiben javítás, építés fejében P —y 
Ferencz örökösei anyjuk elhalta után Dacsóéktól 
1500. frtot. kaptak, Dacsóék pedig a birtokot meg
tartották Bátorfalu és Keszihóczon.

433.

Paxy senior György, szükségből és hálából, hogy 
Palásthy Imre őt a spáczai és Felső-korompai bir
tokokra vitt perben segítette, neki, Palásthy Imrének 
Spáczán Kadlochoszka majort, melyet Spáczay Pál 
püspök zálogba birt, később a zálogárt 200. frtot. 
megkapván, Boka Rozáliának (Bossányi Ferencz neje) 
engedett á t; ezek által pedig a hozzá tartozó részeket 
megtartván, Palásthy Józsefnek, Imre atyjának cse
rébe adtak, — eme részt Palásthy Imrének 560. 
írtért, örökösen eladja, azon 200. frt. betudásával, 
magának vagy örököseinek semmi jogot nem tartván 
tel. Ezen eladás ellen 1784. jun. 14. Splén/i Ferencz 
és Perény Imre kanonok előtt tiltakozott: Flepelics 
József és Anna, Beskó Borcsa, Beskó István, később 
Eolány Imrének neje.

(P. József a majort már saját birtokához csa
tolta.)

Palásthy József.

Imre.
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434. 1775.

Palásthy Ferenc/, tábornok, Gilláry György által ^  ®®“-
a convent előtt tiltakozik: qualiter senior Franc.
Palásthy de Keszihócz, condivisionalis amicus, hae
redibus masculis semet destitui conspexerit, bona 
Palásthyaua ea, quae jure sexum masculinum con
cernerent, post fata ejus ad duum. generalem con
descendere debuissent, ad alterendam successionem, 
in anno 1738. coram hocce conventu per Stephanum 
Palásthy, alias Kucsera, sibi et suis sexus foeminei 
successoribus celebrari fecisset fassionem perennalem, 
damno et praejudicio dni. generalis, et sexus mascu
lini. Sed et post Christophorus Nedeczky, qua pro
lium ex Barbara Palásthy consorte sua, filia senioris 
Francisci Palásthy, naturalis tutor, contractualem 
ineundo accordam cum quibusdam, antea ignotis ho
minibus Palásthyanis in oppido Hatvan, commoran
tibus, noviter aliam super bonis Palásthyanis, nescitur 
ubi, perennalem procuravit fassionem; tamdem vero 
1772. aug. 24. ven. capitulo Vacziensi junior Joan.
Palásthy in memorato oppido Hatvan, pro tunc resi
dens, posteaquam penes immediate praemissam accor
dam certam portiunculam, signanter autem in Palást 
cum genitrice et patruo suo, accepisset idemtidem 
distinctim ex portione penes fassionem anni 1738. 
per seniorem Franc. Palásthy de Keszihócz, Stephano 
Palásthy, alias Kucsera, assignatam tertialitatem domus 
paternae, ac hortum penes canabeta Gardoniensia, 
per Stephanum, Stephani Palásthy, alias Kucsera 
filium, sibi perennaliter fateri curavit. Praetermitti 
insuper non potest, quod taliter sexus femineus Pa- 
lásthyanus, jura sexus masculini involvens, actuque 
in Palást tenens, nominanter autem inter reliquos
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egr. dnus. Thomas Murányi, immo praeter sexum 
foemineum Palásthyanum gen. d. Antonius Halassy, 
diversa aedificia in Palást jam etiam ponerent, pro- 
suissentque.

Ezek miatt, jogainak megvédésére a tiltakozást 
a conventben jegyzőkönyvbe téteti.

435.
1775. Úrbéri szolgálatok Paláston.

P—y N. lvlt. Specificatio, quid soleant annuatim praestare 
subditi.

1. Telkes gazda évenkint 20. tojást, két csirkét, 
egy libát, karácsonyra egy tyúkot, vagy két csirkét.

2. Zsellér 10. tojást, egy csirkét, egy libát, egy 
tyúkot.

3. Ha a földesur tizedelni akarja a libákat, meg
teheti, mert a sok liba sok kárt tesz.

4. Ahol mogyoró terem, a telkes gazda egy 
kilát, a zsellér félkilát; a vad almából, vagy vad kör
téből szinte annyit. (Eczetet csináltak belőle.)

5. A kölesből tizedet szed.
6. A méhektöl, kaptáronkint 10. dénárt kap.
7. A bárányokból kilenczedet és tizedet, mely

nek 1\m része a plébánosé.
9. A búza és rozsból minden kereszttől 1. kr< 

sarló pénz fizetendő.
10. A tizedelés idején, a földesur tizedelőjének 

étket adnak.
11. Ostorpénz, 50. dénár, ha szolgát tart a 

telkes gazda.
12. Gardon-Paláston az ötödik kévét és ezen 

felül meg egy kévét poenaticum. Ebből a plébános 
semmit sem kap. „Non est ad usum mittendus, esto
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quidem, me parochus jam aliquoties tentabat.“ — 
(Nedeczky.)

13. Káposzta, fog- és vöröshagymából tizedet 
fizetnek.

14. Gardon-Paláston vigyázni kell, hogy a telkes 
gazdák a tized kikerülésére, szántóföldeket rétté át 
ne alakítsák.

15. Ha a méltóságos ur Gardon-pusztát átveszi 
(Palásthy Peren ez tábornok) miheztartás végett fel
jegyzem :

a) a molnár évenkint ad 20. véka búzát.
b) 50. nap kézimunkát, ha mesterségét érti.

436.

Nos conventus etc. Memoriae commendamus te
nore praesentium significantes — quod perül, ac gnr. 
d. Paulus Palásthy s. c. r. et altissimae mjtis. supre
mus locumtenens, coram nobis pers. const, oneribus 
et quibuslibet gravaminibus universorum haeredum, 
fratrum, sororum etc. omnium denique, quos infra- 
scriptum tangeret negotium, per omnia in se assumtis, 
matura prius et exacta animi sui deliberatione intra 
se superinde praehabita, sponte et libere fassus sit 
in hunc modum : qualiter idem fatens, certis suis lega
libus rationabilibusque de causis, potissimum autem 
considerato eo, quod infrascriptae portiones, sub pari 
hipothccae onere existentes, propriis sumtibus relui 
haud possent, speciatimque erga d. emtricem, alioqui 
proximo consanguineitatis gradu ipsi junctam (Palásthy 
Éva), amore aliisque motivis et rationibus animum 
suum ad id inducentibus permotus, totales et integras 
portiones suas poss. in possessionibus Mező-Szent- 
György et Liter, ac praedio Papvásár, omnia in cottu.

1775.

Csorna. Pr. 17. 
nr. 113.

22
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1775.

die 12-a mens, 
decembr. Nitr. 
Prot. 212. fol. 
340.

Veszprém, ingremiatis habitas, de facto prae manibus 
perül. d. Balthasaris Inkey signatis existentes, seu 
totum et omne jus suum tam actuale quam etiam 
sperativum in praeattactis possessionibus ac praedio
habitum, cum omnibus suis utilitatibus----------- sub
suis veris metis existentibus et habitis, praeter sum
mam per prius pignore investitam, auctionaliter et 
pro 2000. fi. per fatentem, prout coram nobis retu
lit, levatis, habitis, perill. ac gnr. d. Samueli Kene- 
sey, ejusque consorti d. Julianae Szőke, ad prae
scripta bona jus vicinitatis habentibus — — jure
perpetuo vendidisset, per manusque tradidisset-------
coram nobis, nullum jus pro se suisque praescriptis
universis per amplius reservando,------- legali quoque
evictione in se assumta: harum n. vig. et test. Iit. 
mediante. D. Csorna die 31. juh A. I). 1775.

437.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod egr. et nob. 
Andreas Koncsek, Josephus Fehérváry, Paulus Ma- 
durkay, Andreas et Josephus Palásthy, Julianna item 
Palásthy, Ladislaus Kazány, Georgius Sipka, qua 
prolium suarum ex consorte olim sua Eva Madurkay 
progenitarum naturalis et legitimus tutor atque cu
rator, nec non Emericus et Franciscus itidem Kon
csek, Andreas Sélyey et Stephanus Koncz, nostram 
personaliter venientes in praesentiam iu omnibus 
causis suis . . .  in suos veros et legitimos, indubi
tatos plenipotentiaries egr. et nob. Ladislaum Kon
csek et Joannem Madurkay usque ad tempus revo
cationis fecerint. Dando et attribuendo etc.
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438.

Xedeczky Ferencz, hontmegyei közgyűlésen Ke-®- 
menczén, Palásthy Fercncz tábornok ellen tiltakozott: 
„qualiter intellexisset illustr. generalem dnum. Fran- 
ciscum Palásthy de eadem, ab aliquot annis, sed 
praecipue in annis 1774.. 1775. 1776. notabiles 
plagas in terreno Palástensi et communibus silvis, 
dumetis, locis, pro transitu pecorum deservientibus 
et iutravillanis cespitibus, tales item agros, ex cptibus 
terragium protestantium praedecessoribus praestabatur, 
partim ad allodiaturam, partim ad hortos suos appli
cuisse, partim aliis erga praestandum sibi terragium 
assignari fecisse, partim denique in vineas conver
tisse. Appertinentias, sed praecipue prata colonicalia 
per subditos protestantium, aliis impignorata, citra 
indultum et annuentiam protestantium apprehendisse, 
nec ad requisitionem eorumdem remittere voluisse; 
fundum penes castellum suae illmae. dominationis 
existentem, in quo cellarium protestantium situaretur, 
per cincturam horti sui subcastellaris et alterius cel
larii effossionem, positumque pro hortulano aedificium 
in tantum diminuisse, ut nec vectura ad cellarium 
illud commode fieri queat; certum denique fossatum 
versus allodium suae illustritatis protensum obstrui 
et meatum aquae pluvialis versus hortum protestan
tium ad possessionem derivari fecisse; recenter vero 
die 13. április anni labentis 1776. unice ex ratione 
illa, quod posteaquam viduae Stephano Palásthyanae 
prata et alias appertinentias simili modo apprehen
disset, ab emtione domus et remansarum appertinen- 
tiarum per eamdem viduam, jure dumtaxat viduali 
possessarum, judicialiter fuisset inhibitus, per mer
cenarios suos, adjuncto etiam provisore, sclopo in-

1776.

máj. P—y 
lt.

22*
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structo, nocturno tempore hortum protestantium ad- 
gredi, et infra ovile suae illustritatis positam horti 
protestantium cincturam, vi et potentia mediante de
strui fecisse; non absimiliter in possessione Dreno 
allodiales protestantium appertinentias apud alios in 
pignore haerentes, aut ex indultu praedecessorum 
usuales, ab iisdem apprehendisse et subditis suis di
stribuisse, atque alia etiam damna et praejudicia, 
quae omnia recenseri nequeunt, intulisse. Ne itaque 

. ratione ovilis suae illustritatis in eadem posses
sione Palást extructi interpositam per avum prote
stantium, seniorem quondam Franciscum Palásthy (C.) 
de eadem et Keszihócz, protestationem nunc quoque 
renovat, et suam illustritatem sub poena legali in
hibet, publice.et manifeste.

1776. jui. 10-én Palásthy István özvegye, Vis- 
nyovszky Anna, szinte panaszt tesz Palásthy Ferencz 
tábornok önkéuyszerü, igazságtalan foglalásai ellen, 
meghalt férjének jószágain. (Eme Palásthy István 
mindig Nedeczky társa volt, a Palásthy Ferencz, 
referend. és a tábornok fia ellen; azért eme tilta
kozás, Nedeczkvével egynek vehető.)

1770. 439.
8. máj. P - 
N. lt.'

-y In generali congregatioue cottus. Honth. in pos
sessione Kemencze continuative celebrata, lecta est 
protestatio tenoris sequentis:

Nomine et in persona illustr. difi. Francisci Pa
lásthy (referendariusnak fia) de eadem, suae c. r. ap. 
majestatis generalis campi vigiliarum praefecti, egr. 
Ladislaus Bendik in forma solcmnis protestationis, 
inhibitionis et contradictionis coram inch universitate 
detegit: qualiter nonnulli dni. compossessores posses-



3 4 1

sionis Palást, signanter autem ill. duns. L. B. Geor
gius ab Heilenbach, nescitur quali ex inotivo, ce
spitem communem (liba-gyep) pro pascuo et terris 
arabilibus per loci incolas relictum, recenter occu
pando, ibidem erecta domo, residuam partem ejusdem 
cespitis majori in parte pro privato usu jam designa
tam, fossato cingi curare intenderet. Dnus. autem 
jXedeczky per extensionem horti sui, alii autem fun
dos intervillanos ampliare volentes, vias etiam com
munes restringerent et occuparent, non sine gravi 
praejudicio tit, dni. protestantis, damnoque miserorum 
contribuentium Palástensium, et quia silvae quoque 
per crebriores venditiones pro extraneis lignorum aut 
alias contra compromissum succisiones earum, nota
biliter ab aliquot annis nimium desolari experiretur, 
et ideo jam extremae ruinae expositae haberentur; ne 
in tam manifestum praejudicium consensisse videatur, 
idem dnus. protestáns, quin immo publice reprehen
disse palam sit. omnes et singulos dnos. composses
sores dictae possesionis ab ultronea qualicumque com
munium violenta occupatione, et silvarum contra com
promissum ante annos septem, in concursu communi 
initum, devastatione inhibet, et prohibet, protestatur- 
que et contradicit, petendo, praesentem inhibitoriam 
protestationem protocollo inseri, sibique desuper con- 
svetas testimoniales extradari.

Cui ex parte J . baronis Hellenbach et INedecz- 
kyanorum Franc. Nedeczky solemniter reprotestatus 
est; ex parte dominii Koháryani Franc. Fridvalszky 
partim adjunxit suam protestationem, partim repro
testatus est.
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1776.

28. febr. P—y 
N. lt.

1777.

die 19-a mens, 
sept. Nyitra. 
Prot. 113. föl. 
45.

440.

Hódossy Mária, Palásthy Fér mez özvegye, — 
Plachy Lászlóhoz, a perek kiegyenlítésére vonat
kozólag :

„Palásthy jószágnak birtokában, csak mint do- 
talista ülvén, annak benső állapotaiba magamat be 
nem avathatom; leginkább azért is, hogy megholt 
uramnak kézinél hagyott jószága iránt atyafiaival való 
tractára semmi plenipotentiám nem maradt; kővet
kezőkép Plachy uraimék nem engem, hanem ezen 
jószágnak örökös urait a tudva levő compromissum 
iránt reflectálni méltóztassanak.“ Keszihócz, 28. febr. 
1776.

441.

Egr. Joannes, filius egr. condam Pauli, filii 
Adami Palásthy, ex nob. d. Elisabetha, lilia, condam 
Gfregorii Kédey alias consorte praefati Pauli Palásthy 
susceptus et progenitus, coram v. capitulo Nitr. per
sonaliter constitutus tam suo quam et Alexandri fra
tris sui carnalis et uterini ac reliquorum etiam fra
trum, sororum . . . nominibus et in personis per 
modum solemnis protestationis. . . detegeret sequentia: 
qualiter videlicet ipsius protestantis patruus egr. con
dam Andreas Palásthy, adhuc dum in vivis existeret, 
post decessum primae suae uxoris nob. quippe He
lenae Thuróczy, alteram utpote dnam, Claram Ernyey, 
prius Stephani Zseby relictam, denuo ante annos 
circiter viginti duxisset sibi in matrimonium, qua occa
sione, ambo licet conjuges hi ex spontanea ipsorum 
voluntate, praescindendo ceteroquin ab omni alia dote, 
quasi dotis loco, mutuam inter se successionem ordi- 
nassent, disposuissentque a morte dumtaxat unius con-
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jugis, ad mortem alterius duraturam; verum tamen 
ut talis modi ordinationis ipsorum facilior effectus 
procuraretur, atque intentio, et vera eorum voluntas 
tractu etiam temporis palam sit omnibus; ex eo 
idem protestantis patruus, de universa substantia sua 
in corformitate prioris, secundam fecerat dispositionem 
sonantem taliter. Ut nimirum, quo casu eo, quo eum- 
dem patruum protestantis sine solatio prolium, prius
quam uxorem suam ex hac vita decedere contingeret, 
ex tunc omne ac integrum possessorium suum, ubi
cumque existens et habitum, uxor ejus relicta usque 
ad ultimos vitae suae dies, extra omnem tamen dis
tractionem et dilapidationem ex eodem bono mate
riali attendendam libere possidere . . . possit: tam- 
dem vero post decessum ipsiusmet etiam viduae, to
tum pariter ac integrum possessorium praedefuncti 
patrui protestantis, adeoque tam ex avitico, quam et 
acquisito bono emergens possessorium, pecuniarum solu
tione absque omni, in fratres suos germanos, vel 
eorum haeredes (qualis esset protestáns) velut legi
timos successores collaterales, ipso facto recidat et 
devolvatur. Hanc nihilominus jam fati Andreae Pa- 
lásthy dispositionem, uxor ejus relicta memorata d. 
Clara Erney, numquam vita sua comite, ad infinitas 
licet protestantis et cointeressatorum suorum adur- 
siones sollicitationesque, in lucem prodire permisit, 
verum potius eamdem, una cum aliis literis, factum 
bonorum maritalium, jam, ut praefertur, regulatorum 
et per ipsam viduam jure tantum modo viduali pos
sessorum concernentibus, clanculum semper prae ma
nibus suis detinere, ac tamdem sub finem vitae suae, 
in collusionem dumtaxat et vexam successorum, d. 
Stephano Dubniczky a sanguine alieno tradere et
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assignare non dubitavit. Et hoc ex eo potissimum 
sinistro motivo, ut nimirum ipsa vidua in dicto bono 
maritali, per tempus viduitatis suae liberius dispen
sare aecononimisare, venditiones, involutionesque fa
cere, ac taliter successionem protestantis et cointe- 
resessatorum suorum, aut facilius perimere, aut saltem 
notanter imminuere possit. Prouti etiam sub variis 
fictis coloribus, simulatisque praetextibus, praedictum 
bonum maritale, signanter autem acquisita cum priori 
uxore comparata, ipsamque d. Claram Ernyey, velut 
secundam uxorem, nec de lege, neque ex dispositione 
mariti, praeterquam usu-fructualiter concernentia, abs
que omni ratione legali, omnino directe contra judi
ciariam inhibitionem jam antea eatenus interventam, 
ac contra intentionem pariter et voluntatem mariti 
sui, partim dnis. Stephano Dubniczky et Georgio 
Turcsányi, partim vero aliis etiam extraneis, nescitur 
in quali summa, divendidit, abalienavit, pecuniasque 
levatas ipsa vidua consumsit, tam in vilipendium judi
ciariae sententiae ipsam ab omni portionis maritalis 
distractione ac involatione prohibeutis, quam et in 
damnum, ac praejudicium protestautis, suorumque 
cointeressatorum manifestum. Quorum intuitu idem 
protestáns, quemadmodum antea in comitatus con
gregatione, solemneiu interposuisset protestationem et 
contradictionem, ita nunc quoque eamdem per omnia 
confirmat. Sed et insuper intellexit . . . quod prae- 
mentionata patrui protestantis vidua . . . per gene
rum suum Josephum Fehérváry et Stephanum l)ub- 
niczky, ut plurimum persuasa, atque, nescitur qua
liter inducta, ac ideo pro parte eorum triduo ante 
sui obitum, die nempe 20. junii anni 1777. certum 
condidisset testamentum: quo mediante dotem quam-
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piam 50. aureorum, sibi a praedefuucto marito suo, 
patruo vero protestantis, uti praetenditur, obligatam, 
antea vero nuinquam auditam, neque petitam, eidem 
d. Stephano Dubniczky, in exsolutionem aliqualis de
biti, legaverit, atque pro taliter protensa dote, quae 
alias variis ambiguitatibus circumsepta et quaestionibus 
innumerosis obnoxia esset, ipsius mariti domum cum 
fundo, illico post fata sua occupandam ordinavit . . . 
cum praejudicio protestantis. Quia tamen ipse pro
testáns tamquam indubitatus patrui su i. . . successor, 
cum reliquis simul cointeressatis suis, non curata talis 
modi viduae testamentaria dispositione, velut alioquin 
ex defectu solemnitatis intrinsecae invigorosa, ac ipso 
jure nulla et neque adhucdum visa, commemoratum 
fundum cum domo ita etiam reliquam partem sub
stantiae ipsius deficientis, post fata viduae, adhuc 
superexstautem . . . tam ex indultu legum patriarum, 
quam et virtute sententiae judiciariae, hac in parte 
favorisantis, adeoque optima ride, post fata viduae, 
propria auctoritate pro se, suisque praedictis occu- 
passet, taliterque intentionem d. Stephani Dubniczky 
fundum cum domo eadem occasione apprehendere 
volentis studio antevertissent. Ideo suprafatus d. Ste
phanus Dubniczky secundum tenorem praescripti per 
viduam illegitime facti testamenti, ad acquirendam 
ejus dotem, ut praefertur, 50. aureorum, protestantem 
et cointeressatos suos, coram perillustris et d. gen. 
dno. Josephe Bacskády de eadem, judice nobilium 
suscitavit processum. Jam autem dos taliter prac- 
tensa, de qua protestáns hactenus ignorabat penitus, 
nam alias eidem contravenisset maturins, an in judicio 
locum sit obtentura nec ne, admodum in bivio positum 
esset. Utut autem per inconcessum, dos illa per judi-
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cium nefors approbanda solvi deberet: numquam ta
men eatenus protestantem agravari posse, clare eli
ditur vel ex eo : quod de jure patrio nullum super 
sit dubium, quin ex bonis acquisitis mariti, ejusdem 
liberae dispositioni subjectis, ita dotes viduarum, prout 
et alia onera mariti, legitime depurari exsolvi possint. 
Stante itaque eo, manifestae sequelae essent, ut si 
vidua talis modi acquisita disperdat, dotem quoque 
suam, licet alias justissimam amittere, sive pro deper
ditis per se mariti bonis, imputatam, habere debeat 
et defalcatam, neque amplius ex aviticis mariti bonis, 
eamdem a successoribus praetendere quispiam existi
met. Et hoc tanto a fortiori, quod in casu, uti prae
sens esset, si nempe vidua literaria instrumenta ma
riti non successoribus legitimis, sed in illusionem 
eorum, alteri cuipiam extraneo resignet, ex tunc leges 
patriae non solum viduam dotem amittere debere 
innuant, verum insuper actionem quoque successoribus 
contra alienum literarum aprehensorem, ad paenani 
500. lior, desumendam tribuant. Quapropter idem 
protestáns justitiae suae plurimum confidens, et juri
bus suis prospicere volens, quoad omnia illa damna 
et praejudicia, quae per saepe dictam d., Claram 
Ernyey, aut nefors etiam patruum suum sibi illata 
fuere, solemni praemissa protestatione tam doti, quam 
et testamento ejusdem d. Clarae Ernyey, velut ille- 
galibus, palam contradicit, reclamat, ac pro invigorosis 
et nullis declarat: dnum. vero Stephanum Dubniczky 
ad extradationem omnium literarum ab eadem dna. 
ad se receptarum, et substantiam Andreae olim Pa- 
lásthy concernentium, signanter autem ad producen
dam praescriptam ejusdem Andreae Palásthy dispo
sitionem, sive in forma testamenti, sive alterius cujus-
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piam contractus emanatam, ex qua videl. omne meritum 
causae eruendum veniret, sub incursu praemissae 500. 
tior. poenae, aeque palam admonet et manifeste; de
nique cuncta bona patrui sui deficientis, per ejus 
viduam abalienata, omni quo fieri potest, meliori 
modo, via, et forma legali, ac quibuslibet actualibus 
processibus, pecuniaria —  tamen solutione atque omni, 
recuperandi revindicandique, generalem reservat sibi 
et praedictis cointeressatis suis, protestantis facultatem.
Petendo praesentem protestatoriam contradictionem, 
reclamationem et reservatam facultatem protocol!o v. 
capituli inseri, sibique autenticas desuper testimoniales 
extradari.

Palásthy Ailiim.

f Pál. I András.
IRikley Erzse. '1) Turóczy Ilon.

|2) Ernyey Klára.

János. Ferencz.

442. 1777.

Palásthy Ferencz, cancellariai referendarius meg- Lengyelfalu.J b  oct. ‘21. Ben.
halván, neje Várady Erzsébet örökösei, Palásthy Fe- f. 35 n. 46. 

rencz de Palást és Anna-Mária (Bornemissza László j j . 

özvegye) gyermekei, — Palásthy Ignácz és Rajcsányi 
Kata gyermekei, Ignácz, István, Ágnes és Ferencz 
tábornok (generalinajor) Abaujmegye Lengyelfalván 
családi egyességgel osztályt tettek, d. u. f.

1. A jószág osztatlan lévén, az arra vonatkozó 
pereket elfojtják.

2. Az eperjesi distr. táblán (1771. márt. 11.) 
transactio történt, melyben Palásthy Anna-Mária 
csetneki Dessewffy István özvegye a jószágokról le
mondott : ez most is elfogadtatott; s az egész birtok 
2, részre, azután 4. részre osztatott.
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3. Palásthy Ferencz tábornoknak jutott Palást, 
Drenó, Kakoncza, Thur és Lengyelfalu, Nádaska 
faluból felerész.

4. Palásthy Ignácz maradékainak másik fele.
5. Palásti birtok leáuy-ágot nem illet.
6. Palásthy Ferencz referendarius Lengyelfalvát 

fiu-ágra vette; neje Yárady Erzsébet Lengyelfalvát 
mind a két nemre kiterjesztette a jászói convent előtt, 
tehát Lengyelfalva fele mind a két nemé.

7. A két nemet illető félből fele Paiásthy Fe
rencz tábornoké.

8. A másik fele (azaz egynegyed) Palásthy Ignácz 
maradékainak, ugyszinte a pusztán fiu-ágat illető rész
ből egynegyedét — tehát Anna Máriának ős Ágnes
nek jutott egy-egy tizenhatodrész.

9 Nádaskából ezeknek egynyolczad.
10. Palásthy Ferencz tábornok, megtartván Len

gyelfalva felét, —  Nádaskának felét a Györgyi részszel 
Palásthy Ignácznak és Istvánnak engedte, cserébe.

Palásthy Anua-Mária és Ágnes, föld helyett 
Lengyelfalván kapnak személyenki it 500. frtot.

12 o.
13. A  szőlők 2., azután 4. részre osztatnak. 

Palásthy Ferencz tábornoknak Tálván Palota és Tökös- 
máli, Mádon kővágó, Tarczalon ,.Csuka“ szőlők a 
mádi házzal. —  Palásthy Anna és Ágnesnek Bányán 
„Omlás“, Liszkán „haraszti“, „kismogvorós“ ; Palásthy 
Ignácznak Tarczalon „mestervölgye.“

1 4 ^ o .
15. Találtatott a ládában 2406. frt. ősi summa

pénz, melylyel Anna-Mária elégittetett ki, mely P —y 
Ferencz által 3000-ig fog kiegészíttetni és kamatra 
kiadatni.
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16. .Palásthy Annát, cserneki Desőfíy István 
neje, Palásthy Ferencz és Palásthy Ignácz és István 
fogják kielégíteni.

17. A kassai ház marad közös, a jövedelem el- 
osztatik és egy szoba szállásra tartatik.

18. Az adósok tartozása befog hajtatni s egy- 
iránt elosztatni.

Aláírva P —i P —y Fér.
Bornemisza Lászlóné, P —i P —y Mária Anna.
P —i Palásthy István.
P— i P—y Ágnes.
A pecsét a kardos kezet és bivalyfejet mutatja.

(Palásthy Ferencz. 
í Várady Erzsébet.

Ferencz. [Anna-Mária. /Ignácz,
tábornok, l’ornemisza László, tlíajcsányí Kata. 

(Dossewffy István. j

Ignácz. István. Ágnes. Ferencz.

4 4 3 .

Nos conv. etc. Damus pro memoria etc. Quod1-»
Pro

grs. d. Ignatius Palásthy de eadem, coram nobis 98. 
personaliter constitutus, tam suo, qm. duarum carnal, 
et uterinarum sororum suarum Annae et Agnetis no
minibus et in personis, per formam solemnis revo
cationis. reclamationis, et protestationis detexerit se
quentibus : qualiter anno hocce currente infrascripto, 
illustr. duus. Fmnciscus senior Palásthy de eadem, 
s. c. r. et apóst, mttis. generalis campi vigiliarum 
praefectus, protestantium autem patruelis, bona uni
versa aequaliter, tam suam illustritatem, quam et pro- 
tcstantes concernentia, juxta lubitum et voluntatem 
propriam subdiviserit, et nulla habita detrimenti pro-

1777.

dec. Jászó. 
t. 12. fol
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testantibus per inaequalem divisionem causati, et 
emersi ratione, majori et fructuosiori in parte pro se 
applicuerit, ad manus proprias receperit et confectum 
per se instrumentum quodpiam divisionale, quin in 
antecessum cum protestantibus communicatum exsti
tisset, et legales desuper observationes, et difficul
tates abmovere potuissent, per dictos protestantes sub
scribi procuraverit, aetatis et dignitatis suae dominationis 
illurimae. auctoritate eosdem protestantes ad id fa
ciendum propellente, et permovente. Ne igitur memo
ratos protestantes jurium suorum adeo grande prae
judicium perpeti oporteat, praedictae divisioni tamquam 
eisdem summe injuriosae coram uobis solemniter re
clamant, et eamdem simpliciter annihilantes, revo- 
can'es. et pro nulla declarantes, mortificant, cassant, 
et ne eidem illustrissimus dims, generalis bonis his 
in particulari uti, et frui valeat, solemniter prote
stantur, eumdem ab usufructu ratarum suarum per 
novam, et distinctam divisionem protestantibus ob
venturarum arcent, et prohibent; prouti etiam revo
carunt, reclamarunt et prohibuerunt palam, publice, 
et manifeste, coram nobis. Harum nrarum. vigore 
etc. Praesentibus, ut supra. Datum die prima mensis 
decembris, A. d. 1777.

1777. 444.

die 19-amens. Nos Cap. ecclae. Nitr. — quod egr. Joannes
sept. Nyitra. r  1 °
Prot. 113. föl. Palásthy, filius Pauli, filii condam Adami, ex con- 
110 sorte hujus nob. olim d. Helena Berecz suscepti pro

genitus nostram personaliter veniens in praesentiam 
in sua et nob. d. Barbarae Gyarmathy, filiae egr. 
condam Gregorii Gyarmathy, ex consorte hujus nobV 
olim d. Helena Bekény condescendentis et progenitae
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personis, exhibuerit nobis certum iu suo vero origi
nali contractum transactionalem, inter successores ex 
Andrea olim Bekény, et sorore sua Helena aeque 
Bekény condescendentes initum, nativo patriae hujus 
idiomate, concinnatum, atque in possessione Ivánka, 
die 1-a mensis deceinbr. a. '700. sub privatis sigil
lis confectum et emanatum. Petens nos, debita cum 
instantia, quatenus eumdem contractum protocollo 
nostro . . . inseri . . .  ac demum in transsumto . . . 
sub sigillo nostro capitulari authentico, una cum prae- 
attacto originali eidem extrodare vellemus. Cujus qui
dem tenor et verbalis contextus sequeretur hunc in 
modum:

Mi Gyarmathy István, Szveteney Imre, Gáspár 
és Zsiginond, szegény üdvözült Bekény Ilona mara- 
déki, más részről pediglen Ernyi Ferencz házastársa, 
Bereczk Ilona és Palásthy Ferencz házastársa, Bereczk 
Erzsébet, néhai szegény üdvözült Bekény András 
maradéki, vagyis unokái, tekintvén igaz atyafiui sze
reteted egymással megalkudtunk, mivelhogy szegény 
üdvözült Bekény Farkas bátyánk urunk magtalanul 
deficiált és feleséginek testamentum szerint legálta 
Alsó-Köröskény kevés javait, úgymint Bajcsány E r
zsébet ángyunk asszonynak, látván nagy injuriánkat, 
a kitett szegény felülirt bátyánk urunk, de el akarván 
kerülni port és költséget, inkább megegyeztünk Be
kény Farkas ur özvegyével, Bajcsány Erzsébet asz- 
szonynyal, úgymint Gyarmathy István, Szveteney 
Imre, Gáspár és Zsigmond, mivelhogy nekünk leg
elsőben is igaz praetensiónk lett volna szegény Bekény 
bátyánk urunk ellen, mivel hogy szegény anyánk 
asszony, Bekény Ilona adott volt 100. frt. ára való 
bort Kcreszthury László urnák Alsó-Köröskény jó-
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szagért és haláláig bírta azon portiónkat. De örökös 
sessióért Erzsébet ángyunk asszonynak adtunk 122. 
forintokat és még él, minden esztendőben 12. meczka 
gabonát tartozunk ő kegyelmének adni és kosztoláni 
házához kezébe assignálni, mely jószág vagyon Alsó- 
Kereskény faluban . . . hasonfelét és hasonfele mos
tanában zálogban Demka György urnái, mely szanad 
felső felével, a kit örökösen aprehendáltunk, fölülirt 
Rajcsány Frzsébet asszonytól azon felével úgy meg
egyeztünk felülirt atyafiak; két része jutott cum 
omnibus appertinentiis Demka ur mellett Bekény Ilona 
maradékinak, ország útja mellett, harmadrész Bekény 
András unokáinak. Az pénznek dispositiója is igy 
esett: két részit Bekény Ilona maradéki leteszik, har
madrészit Bekény András unokái, 'ali tamen condi
tione, hogy az minemii jószág találkozik fölülirt fun- 
dushoz, azt uno consensu váltunk ki és két felé 
osztozik fölülirt atyafiak között, hasonlóképen ha azon 
funduson valamely atyafi házat építene, tartozunk 
egymásnak szekérutat engedni. . . egymás hire nélkül 
se legyen szabad váltanunk vagy eladnunk sub vin
culo flor. 25. . . .  A mi pedig Bekény Ilona mara- 
dékit levelek conservatiója illeti, ő kegyelme mara- 
dékinál maradtak, ilyenképen, hogy ha kívántatik. 
Bekény András maradékinak tartoznak leveleket com- 
munikálni, sine ullo defectu, mig a mi maradékink is 
és igy aequali jure bírjunk felülirt atyafiak, amint 
szegény Bekény Farkas ur özvegynek örökös legalis 
fassioja tartja. Melynek nagyobb bizonysága sth. actum 
ut supra.

Aos itaque justae et legali petitioni . . . prae- 
insertum contractum de verbo ad verbum . . . trans- 
sumi et protocollo nostro . . . inscribi facientes,
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paria ejusdem m transsumto . . . sub sigillo nostrr 
capitulari . . . una cum attacto originali extrodands 
esse duximus etc.

Falásthy Á iláro . iGyarmathy Bálint.
IBokány Ilo n .

»Pál. 1
U’orcczk Ilon. István.

1 1 
János. Gergely

Borcsa.

445.

Nos cap. ecclae. Jíitr. — quod egr. Michael 
Palásthy, nostram personaliter veniens in praesentiam, 
in omnibus causis suis . . . constituerit et ordina
verit procuratores. Dando etc. Ratum etc. harum etc.

446.

Passio perennalis egregii Adami Renkhard,1 quae 
etiam fratris sui carnalis Joannis Renkhard et egr. 
Prancisci Prybek, qua consortis suae grosae. dnae. 
Evae Renkhard plenipotentiarium portionem certam 
in possessione Ebörgöcz cottu. Soproniensi habitam, 
nobilibus Paulo et Juliannáé Palásthy, pro Unis. 875. 
vendentium A. 1778.

Ros conventus etc. — Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit, uni
versis : quod egregius Adamus, filius egregii condam 
Joannis Renkhartt ex consorte sua gen. oliru dna. 
liosa Palásthy susceptus, qua etiam fratris sui car
nalis et uterini Joannis Renkhartt coram venerabili

»
i

1778.

die 20-a meus, 
jan. Nyitra. 

PVot. 113. fol. 
145.

1778.

Csorna. 
Protocollo 18 
nr. 1.

1 A 15-ik proton. 292. sz. alatt Regnnhart áll. Itt meg majd 
Renkhard, majd Renkhartt. Az elenchushan Renkhart iratik. Szintén : 
majd Palásti, majd Palásty, majd meg Palásthy.

23
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capitulo cathedralis ecclesiae Weszprimiensis iu ne
gotio di venditionis portionis ejus Ebörgöcziensis cottu. 
Soproniensi habitae, 20-ma 8-bris anno 1777. con
stitutus legitimus plenipotentiarius, egr. item Fran- 
ciscus Prébék, qua consortis suae gen. d. Evae, filiae 
dicti Joannis Renkhartt, ex fata d. Bosa Palásthy 
procreatae, pariter in v. capitulo Weszprirniensi usque 
revocationem ordinatus legitimus plenipotentiarius. co
ram nobis personaliter constituti, oneribus et quibus
libet gravaminibus universorum haeredum, fratrum, 
sororum etc. sponte et libere vivarumque vocum 
suarum ministerio fassi sunt, retuleruutque in hunc 
modum: qualiter iidern fatentes certis, justis, legali
bus rationabilibusque de causis, potissimum autem, 
considerata infrascriptae portionis ab habitatione ipsorum 
valde remotae et alioquin sub onere hypothecae exi- 
tentis, ideo minus fructuosae, aliorumque vicinio
rum, utiliorum bonorum comparandorum studio, sed 
et habito cum emptoribus arctiore ad invicem san
guinis nexu, permoti et inducti, totalem et inte
gram portionem eorum possessionariam materno-avi- 
ticam in possessione Ebörgöcz incl. cottu. Soproniensi 
adjacente habitam, ex quartalitate unius integrae 
sessionis curialis constantem, intra vicinitatis ab oriente 
nb. Stephani Nagy, ab occidente egr. Stephani Ber- 
náth portionum nobilitarium sitaram, cum omnibus 
suis utilitatibus et appertineutiis, terris quippe arabi
libus, cultis et incultis etc. etc. praeter summam fl. 
275. per prius pignori investitae nunc auctionaliter 
et pro perennalitate superadditis florenis 600. per 
fatentes (prout coram nobis retulerunt) jam levatis, 
in toto vero in et pro florenis rhenensibus 875., idest 
florenis rhenensibus octingentis septuaginta quinque
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egregio ac nobilibus Paulo et Juliannáé Palásthy 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
universis jure perpetuo ad irrevocabili dedissent, ven
didissent et perpetuassent, per manusque tradidis
sent et assignasseut etc. Harum nostrarum vigore 
et testimonio literal uni mediante. Datum Csornáé, die 
decima quinta mensis februarii anno domini 1778. 
Reverendiss. ac amplisso duo. Augustino Kameniczky, 
ord. praem. praelato admod. r. r. Gerardo Nagy, 
Ladislao Szentmiklóssy, lectore, Francisco Plénár et 
Hermenegildo Horeczky canonicis, regularibus conven- 
tualibus et concionatoribus, in dicta ecclesia nostra 
Deo jugiter famulantibus et devote. (Demetrius Laky, 
prior.)

iReukart János.
1 Palásthy Rosa.

(Éva.
tPribék Fcrencz.

447.

Palásthy Ferencz, tábornok, Nattliy Fereucz ügy- ^ 
véd által a convent előtt tiltakozik, a fi ágot illető 
Palásthyak birtokának, a leány-ág által eltékozlása 
ellen.

„Qualiter portio constans, ex sessionibus fere 
decem, et allodiatura in possessione Palást, cottu. 
Hont., tamquam pure sexum masculinum P —yauum 
jure haereditario, privilegiali concernens, ex impi- 
gnoratione dicti sexus masculini, extraneis facta, et 
de manu in manum eorumd. extraneorum simili titulo 
pignoris oberrans, per Adamum et Gábrielem cond. 
Kudnay, tamquam praetensivum sexum foemineum 
P—yanum pari jure temporaneo in flnis. 2422. re
cepta, tandem vero per mortem et defectum memo-

1779.
jan. 27. 

—y N. It.

23»
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1779.

Arch. Prima- 
tiale.

1779.

Levélt, jegye : 
Táblai osztály 
1779. 4. 3481.

ratorum dnor. Rudnay, per nob. dnam. Julianam 
Zelenka, Ladislao Dacsoyanam, rei. viduam filiosque 
ejus Carolum et Alexium Dacsó apprehensa, ignora- 
tur, quo ausu temerario, positiva jura sexus mascu
lini Palásthyani involvendi, et exquisitis sub coloribus 
onerandi, studio praefati Carolus et Alexius Dacsó, 
primo Francisco Beniczky ante annos tres flor. 10,000. 
recenter vero, d. Francisco Nedeczkv et Ladislao, 
mutua cum intelligentia in finis. 12,000. 111. baroni 
Georgio ab Hellenbach vendere, citra omnem prae
monitionem et annutum protestantis, 19. mart. 1778. 
veriti non fuissent, cum gravi damno et praejudicio 
dni. protestantis et reliquorum sexus masculini. P —y- 
ani hominum.“

Ezért tiltakozik.
Tehát a nők tették tönkre a családot; a tábornok 

hattyúdalt énekel a- vesztegetésre. A család fészke 
szétromboltatott. Ez a luth. P —y Fér. sirfölirata.

448.

Ant. Palásthy cott. Poson. jurassor. Bohuniez.
6. dec. 1785.

449.

Palásthy Terézia, Szedmaky Mihály kir. tanácsos 
neje, folyamodik a táblához: „qualiter denatis geni
toribus meis domino quippe Josephe Palásthy patre 
ac Anna Platliy matre, in remansa eorumdem uni
versa, tam mobili, quam immobili substantia in oppido 
Spéicza ac possessione Boydamcz, libera item ac regia 
civitate Tyrnaviensi incl. comitatui Posoniensi ingre- 
miata, una cum vinea, in promontorio Semptmsi inch 
comitatui Xitriensi adjacente, ac alibi nefors exi-
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stellte et habitante, ego cum tribus sororibus ac re
spective eorumdem prolibus, imo praeterea carnali et 
■uterini), altero autem carnali tantum fratribus, hoc 
quidem quatenus successio paterna consideraretur 
aequaliter in substantia praeattacta succedere, taliter - 
que eamdem proportionate et competenter subdividere, 
cum memoratis condivideutibus meis debuissem, in
terim amicam substantiae talis subdivisionem, frater 
potissimum natu major d. Emericus Palásthy ac no
verca domina Catliarina Nagy, qua tutrix et cura- 
trix alterius fratris Antonii aeque Palásthy non ad
mittentes, contra eosdem successionali unoque divi
sion ali etiam processu coram inclyta tabula districtuali 
Cis-Dambiana Tyrnaviensi, actum quidem erat, sed 
quoniam propter quodpiam praetensurn testamentum 
paternum judicatus tam ibidem, quam in inclyta 
quoque tabula regia judiciaria condescendisset, idcirco 
coaequalitatem juris et successionis ntriipie sexui in 
praescita substantia deservientis manutentura et invi
tatione etiam judicaria cogor forum tabulare sequi.“ 

A per kezdődött 1779. sept. 14., végződött 
17 1. máj. 19. Deliberatum est: Partibus, amica- 
cabiliter convenientibus, causam praesentem cessare.

i Palásthy József.
JPlathy Anna.
INagy Kata.

Mária. iTeréz. Imre. Antal.
Szabó József. ISzedmaky Mihály.
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1779,

7. márt. P—y 
N. It.

]
]

450.

Beuyovszky Samu, mielőtt Ugróczra ment volna 
lakni, a Palásthyak okmánytárából kölcsönzött okmá
nyokat, visszaküldeni Ígéri.

1780.

P—y N. lvlt.

1781.

11. jan. P—y 
N. It.

451.

Palásthy Ferencz és Ignácz, Ignácznak fiai perbe 
veszik Nedeczkyéket, a luth Palásthy Ferencz halála 
után (1760.) elfoglalt ősi birtokok ügyében, mivel ő 
magvaveszetten halt meg; egyetlen magzatja Borcsa 
leánya volt, Nedeczky Kristóf neje. Baross György 
alispán a tárgyalást Kemenczére, 1780. nov. 8-ára 
tűzte ki; 1789. szept. 11-én a nagyszombati kerületi 
táblán fordult meg. Ferencz tábornok 1791. jul. 20-án 
férfi-örökös nélkül halt el, örökösei István és Ignácz 
lettek.

452.

Quod spect. condam dni. Fr. Palásthy, senioris, 
vitrici mei successores, quippe Franc, et Lad. Ke- 
deczky, portionem Drenoiensem titulo dotis, virtuteque 
testamentariae dispositionis, per genitricem meam, 
Mariam Hodossy tentam, et in me post fata ejusdem 
devolutam, die 11. jan. anni infrascripti a me reci
pientes, eidem portioni inhaerentem flor. r. 2500. 
summam, partim 1500. flor., quibus ego iisdem, v ir
tute transactionis coram protonotario Franc. Szent- 
iványi initae, tenebar, defalcatione, partim etiam super 
flnis. 1000. emanatae chartabiancae effectiva mihi 
resignatione depuraverunt; ego vero totalem portionem 
illam effective iisdem resignaverim, praesentibus re
cognosco. Actum in Ipolyság. Petrus Dacsó. D. u. s.
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453.

Dachó Károly és Elek, testvérek, 1781. sept. 
6-án Palásthy Ferencz tábornoktól kölcsön vettek 
100 irtot., ipolykeszi birtokukat lekötvén.

Azon év oct. 23-án kölcsön vettek ugyanattól 
300. irtot., lekötvén szuhányi, kislibercsei, (lacsóíalvi 
és ipolykeszi birtokukat és Hellenbach bárónál levő 
Palásthy-birtokot azonnal átengedik, mert ők azt zálog
átvétel czimén tettlegesen használták.

Ugyanazon oct. 23-ik napon, Palásthy Ferencz 
tábornoktól 150. irtot, kölcsönvettek. Ha egy év 
múlva nem adnák vissza, akkor a Dacsó-birtokot, 
mely Hellenbach bárónál zálogban vagyon, azonnal 
kiválthatja, s kézbe veheti.

454.

Én alább is irt Gilányí Magdolna, adom tudtára 
mindeneknek, az kiknek illik, ezen örök-vallás téte
lemnek rendibe, hogy én előre ell szánt s gondolt 
akaratomból, valamint 1723., 1779. és 1780-ik esz
tendőkben testvéreimmel meg eset osztályban, nékem 
jutott minden néven nevezendő részemet néhai kedves 
eötsem, nemes Cfilányi Sófia asszonynak és kedves 
férjének, Nztes. Vzlő. Záborszky András uramnak 
által adtam, úgy most is azon fellyebb irt eszten
dőkbe költ Levelekbe kitett okokra való nézve is, 
de leginkább, mint hogy osztályomba jutott 500. 
forintok már tiz esztendők alatt, rész szerint ruháza
tomra, rész szerint asztalomra könnyen ell kőitek, 
úgy hogy kedves sogrom, Záborszky András ur és 
mostani Hitves Társa Nztes. Palásthy Susanna asszony, 
nem annyira azon tsekóly successiomnak barátságáért, 
hanem nyomorult állapotom s öregségem miatt való

1781.

P—y N. lvlt.

1781.

Lelesz. Proth. 
föl. 9. act. nr. 
12.
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szánakozásért nékem magok alkalmatlanságokkal egész 
Atyai és Anyai gondomat viselik, azért szivemre 
vevén mind néhai kedves Eötsemnek, mind sógor 
uramnak és mostani kedves Házas Társának hozzám 
való szeretetekett, s utolsó Napjaimban reám való 
gondviselésekéit, valamint említett 500. forintokat!, 
úgy egyébb akár mi nevel nevezendő successiomatt, 
eö kigvelmeknek és maradékiknak örökösen és meg- 
másolhatatlanul hagyom, vallom ezen Nemes leleszi 
convent előtt, úgy hogy ha valaki Attyafiai közül, 
ezen tsekély successioni miatt, Záborszky András 
uramatt, Házas Társátt és maradékitt háborgatná, 
reám való gondviselésemért s ruházatomért ezer r. 
forintokat tartozzon űzetni. Anno 1781. die 28. felír, 
suprascripta nobilis virgo Magdalena (lilányi, nostri 
personaliter constituta in praesentia praesentem hancce 
fassionem suam Slavico, seu vernaculo idiomate ex
planatam perlegi audivit, et in omnibus viva voce 
confirmavit coram nobis.

1781.

Proth. föl. 57. 
act. nr. 44.

455.

Anno 1781. die 25-a julii. Egregius Eniericus 
Nagy, qua tamer? nobilis virginis Magdaleuae Gilányi, 
vigore literaruiu j. cottus. Zempliniensis grali. con
gregatione sua. die 23. mensis maji anno currenti, 
suprascripto in oppido S.-A.-Ujhely continuative ce
lebrata, authentice extradatarum, coramque nobis in 
specie reproductarum, ad hunc signanter actum con
stitutus legitimus plenipotentiary, hic in conventu 
personaliter praesens, perennalem fassionem per prae- 
mentionatam nblem. virginem Magdalenam Gilányi 
plenipotentiantem super flor. 500. universaque succes
sione sua egregio Andreae Zaborszky affini suo,
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ej usque conthorali nbli. dnae. Susannae Palásthy die 
28-a mens, f'ebr. anni labentis 1781. hic in conventu, 
hoc coram nobis celebratam, tum ex co: quod ob
tenta talismodi fassione dictus affinis suus, benevo
lentiam in victu, et amictu antea erga eamdem ex
hibitam, non multo post denegassct, adeo, ut ad 
sororem suam Evam Gilányi, egregii Tliomae Matya- 
sovski consortem semet recipere coacta fuisset, ubi 
actu quoque permaneret, cum vero, quod fassio illa 
mox fatae sorori suae E vae, jam nunc damnosa, 
praejudiciosaque exstiteret, in omnibus punctis, clau
sulis, et .articulis revocavit, cassavit, et annihilavit 
hic coram nobis. (Bóoz Antal, conventi jegyző.)

(Záliorszky András. jMatyasoyszky Tamás.
1 Palásthy Zsuzsi. lítilányi Éva.

456. 1782.

Kedeczky Zsuzsi, Kristóf és Palásthy Borcsa 
leánya, Kovárott kötvényt irt alá, melylyel a P — y 
Ferencz által 1716. és 1760-ban lekötött 8000. frt.

július 5. 
P - y  N. lt.

adósságot magára vállalja és Bacsó Károly és Elek
nek kifizeti, különben örökségét Palásthy Ferencz után 
végrehajtásra bocsátja.

457.

Dacsó Károly és Elek Palásti)y Ferencz tábor
noktól 1782. aui>'. 20-án 2<8. réu. irtot, kölcsönvettek. 

1782. máj. 1-én Ilacsó Károly 72. irtot.
1781. oct. 23-áu 150. irtot.
1781. sept. 6-án 100. irtot.
1781. oct. 23-áu 800. irtot.

U. O.
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19. jun. P—y 
N. lt.

1782.

1782.

15. jul. Jászó. 
P rot.l3 .f. 122.

1782.

váczi káp
talan.

1783.

23. dec. Strig. 
L. B. Franc. 

Splényi et 
Joan. Nép. 

Arady. C. 72. 
f. 5. nr. 42.

Palásthy Ferencz, tábornok, azon per folytatá
sára idéztetik, mely Rudnay Gábortól átvett földekre 
vonatkozik. Nedeczky Ferencz Rudnay Gábor ellen 
perelt, most Palásthy Ferenczet perrel nyomja.

4 5 8 .

459.

D. mgf Andreas Semsey de eadem, s. c. r. 
mjtis. colonellus, constituit in sua causa Melczeriana, 
Festini defluente, quoad revocationem, Steph. Palásthy 
de F.-Palást plenipotentiarium.

460.

Palásthy István felső-palásti birtokrészét Nedcczky 
Ferencznek eladja a váczi káptalan előtt.

461 .

Szabó József, Szeniczen harminczados, raalever- 
satiót követett el; neje Palásthy Mária „ne ex ho ; 
delicto maritus suus qüoquo modo magis gravetur, 
(hivatalát vesztette) tametsi factorum mariti minime 
conscia, ad praecavendam prolium suarum prostitu
tionem, fine indemnisandi aerarii regii, scriptam ex
celsae camerae regiae Hung, aulicae cautionem prae
stitisset, qua praestita, licet quid idem maritus suus 
liber ab officio dimissus fuisset, adeoque conditio 
cautionis, ne ulteriori poena gravetur, usu roborata 
exstitisset“, mégis férjét újra becsukták, — testvére 
Palásthy Imrével a káptalan előtt tiltakozik és jogát 
az 500. frtos. cautióra fentartja.
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462.
Perek, villongások.

Palásthy Ferencz, Ferencznek fia (C.), három 
felesége miatt, egyetlen Borcsa leányával, egész szá
zadokon át húzódó pereket hagyott utódaira.

1707. máj. 16-án senior Palásthy Ferencz leányá
nak, Máriának, Rudnay Ádám nejének hagyományoz 
2000. frtot.

1 707. jul. Ifjabb Palásthy Ferencz kötelezi magát, 
hogy a 200''. frtot. kamatostól együtt Mária húgának 
kifizeti.

1710. ápr. 10. Palásthy Mária, Rudnay Ádárnné 
atyjának minden kötelezvényeit elégeti, mert a kir. 
ügyész kijátszására voltak kiállítva; ő tudta, hogy 
önmagokban érvénytelenek.

1714. máj. 27. Palásthy Mária, Ruduayné, me
gyei törvényszékileg felszólittatik, hogy anyjának, Szent- 
iványi Julisnak, Palásthy Ferencz első nejének drá
gaságait adja k i; Mária válaszol: egy részt azonnal 
visszaadhat, a nagyobb részt Selmeczen 300. írtban, 
elzálogosította, s Ígéri, hogy mihamar kiváltja.

1716. febr. 5. Palásthy Mária testvérét, Feren- 
czet nyugtatja, hogy tőle, az atyja által hagyományo
zott 2000. frtot. megkapta. (Kapott Tőkésujfaluban 
birtokrészt 800. írtban., tallérban 750. frtot., Kor- 
ponán szőlőt 200. írtban., folyó pénzben 250. frtot.)

1716. márt. 12. Palásthy Ferencz Rudnay Ádám 
és Gábortól kölcsönvesz 1500. frtot.

1732. sept. 30. Palásthy-család vizsgálatot kíván 
a koloni birtokrész elzálogosításáról.

A selmeczi hitelező figyelmezteti P —y Máriát, 
hogy az elzálogosított ékszereket váltsa ki.

1735. ápr. 19. Palásthy Ferencz nyugtatja P —y

1700—1786. 

P—y N. lvlt.
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Máriát az ékszerek visszakapásáról, — darab szerint 
de az anya, Juli, még él, s ez nem nyugtázza.

Palásthy 'Borosa, Kedeczky Kristófné, Palásthy 
Máriától követeli a Szirmay ékszereket, melyeket 
szinte Selmeczen elzálogositott.

1749. jan. 15. Palástliy Fcrencz, koloni birtok
rész helyett, melyet ő zálogba adott, Budnay Gábor 
és Ádámnak Ipolykeszit adja, cserébe.

1752. mart. 4. Budnay Gábor, Adám, Palástby 
Perencz engedelmével kiváltják Balog Gáspártól a 
palásti birtokokat. Ezt Perencz

1754. márt. 8-án elismeri. — Az 1 754. hibás, 
1752. helyett Íratott, amiből perpatvar támadt, és 
becsületbeli kérdés azonnal, később ismét a Budnay 
és Nedeczky-perben.

1759. márt. 31. Palástliy Perencz a palásti bir
tokra, auctio czimén, 2000. irtot, irat, melyet 1707. 
juh 2-án hagyaték gyanánt adott Máriának, és már 
ki is volt fizetve. Mesterkedés.

1760. oct. 10. Palástliy Perencz, Budnay Gábor 
és Ádámnak kötelezvényt állít ki 5280. írtról., mely 
összeg az 15(0. frt. kamatait képviseli; erre Keszi- 
hócz és drenói birtokait leköti. (Túlzott kedvezés 
Mária iránt.)

1760. jun. 6. Palásthy Perencz végrendeletet 
csinál mindent feleségének hagy és az adósságokat,

1762. máj. 10. Nedeczky Kristóf perbe veszi 
Hodossy Máriát, Palásthy Perencz özvegyét, a birtok 
és a levelek kiadására.

1773. oct. 16. Budnay Ádám meghal, Palásthy 
Mária özvegy később Zelinka Samuhoz megy férjhez. 
Dacsóék kapják a Mária által Zelinkához hozott
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Palásthy-birtokokat, melyeket Dacsóék Hellenpach 
György bárónak 12,000. írtért, elzálogosítanak.

1782. febr. 2. Géczy Imre tiltakozik, hogy 
Dacsóék, az örökség lemondásával, Palásthy-család 
iratait Palásthy Ferencznek, a tábornoknak 14,000. 
írtért, eladták, a birtokkal egjütt.

1786. máj. 18. Vizsgálat, Hodossy Mária kezé
ben maradt Palásthy-birtokok iránt.

Zelinka Samu.
Palásthy Mária.

f Juli. ^
IDacsó László.

Károly. Elek.

/Rudnay Adám. Gábor. 
1 Palásthy Mária.

Gábor. Ádám.

463. 1787.

Plachy László, ennek halála után Plachy F ér., 3. mart. Ke- 

Palásthy Ilon örökösei, Veress, Vachott, Kardos- 
családokkal együtt pert kezdtek Palásthy Ferencz 
örökösei, a négy Nedeczky elleu, Kedeczky Kristőt 
és Palásthy Borosa, Palásthy Ferencz leányáuak 
gyermekei ellen. Plachy az ő követelését Nedecz 
kyéken 1225. írtra, megnyerte a honti sedrián. Az 
appellatára menvén az ügy, az alatt a két perlekedő 
család kiegyezett 1786. aug. 11-én Kemenczén, Sem- 
bery Márton helyettes alispán előtt. — Az egyes- 
ségnek, melyet a kir. hétszemélyes tábla is 1786. 
nov. 9-én helyeselt, Kemenczén a sedrián kellett 
ünnepélyesen megerősittetni. Nedeczkyék megjelentek, 
a felperes Plachyak meg nem jelentek. Végre a kir. 
leii'at következtében az egy esség Kemenczén 1787. 
márt. 3-án ünnepélyesen a felek által elfogadtatott.
Plachy I^ászló Palásthy Ilon, Reguly Samu Palásthy
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Judit örököse. — Xedeczkyék 3912. frt. 25. krt. 
fizettek Plachyaknak.

Judit Lászlónak leánya, Vajda György neje; Ilon Placliy Mihály 
neje. (C.)

1788.

die 30-a mens.
septembris. 

Nyitra. Prot. 
116. fol. 67.

464.

Nos cap ecclae. Nitr. — quod egr. Joannes 
Palástliy de Mezö-Keszi, filius condam Pauli, filii 
Adami Palástliy alias juratus noster ordinarius, no
tarius, coram nobis personaliter constitutus, sub
nexam suam protestationem . . . latino idiomate con
fectam ex parte etiam cointeressatorum suorum ex
hibuerit nobis . . . hujus tenoris:

Coram v. capitulo ecclae. Nitr. personaliter con
stitutus egr. Joannes Palástliy de Mezö-Keszi, filius 
egr. condam Pauli Palástliy, ex ejusdem olim consorte 
nob. d. Elisabetha Rédey, filia, condam Gregorii 
ítédey, ex hujus consorte Catharina Lattky, filia 
Joannis, ex Susanna Alvinczy filia Stephani Alvinczy, 
ex hujus iterum consorte Estera Thuróczy, filia Joannis 
Thuróczy, ex hujus aeque consorte Helena Körös
kény condescendens et progenitus, tam suo, quam et 
fratris sui carnalis ac uterini Alexandri Palástliy, et 
reliquorum cointeressatorum suorum nominibus et in 
personis, per modum solemnis protestationis . . . . 
detegeret sequentibus. Qualiter ipse protestaris recenter 
tautum modo, elapsis diebus, et quidem hoc currenti 
mense Septembri, rescivisset: dnum. avunculum suum 
Josephum liédey in Trenchin cottu. habitantem, supra 
portionem suam possessionariam in Alsó-Köröskény 
et praedio Nakófalva . . . quam in anno adhuc 1758. 
ARDno. Stephanus Zibak, plebano Császáriensi ad 
32. annos oppignoraverat, ab hoc demum illico dna.
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dim Emerico — Sándoriana erga 500. vel 600. fl. 
iuvestitionem apprehenderat, rursus auctionem quam
dam levando, absque scitu, praemonitione protestantis 
. . . jus prior itatis foventium, magis et magis eam- 
dem portionem suam . . . inonerasse. E t quidem, 
non considerato eo, quod nedum priores 3 i . anni 
effluxerint, quod item nulla praemonitio erga propin
quiores amicos intercesserit, et quod ejusmodi senex, 
in defectu prolium existens, qualis esset d. Rédey in 
praejudicium mutuae successionis protestantem directe 
respicientis, nullas validas de bonis suis, praesertim 
clanculario modo, facere possit involutiones et con
tractus; 'sed pure pute studiosa opera factum est, 
quatenus omnis reluendi modus, successoribus, Priori
täten) habentibus, praecluderetur. In eum finem, de
mum in anno 17 7!). praefatae olim d. Emerico-Sáu- 
dorianae successores, tamquam praescripti pignoris 
possessores, nob. quippe Josephus Sándor, et Anna 
Sándor, hujusque adhuc eotum vivens maritus, d. 
Georgius Turcsány, plane ad Endrőd Barsiensem 
cottuin. deducentes praedictum d. Josephum llédey, 
eo persuasionibus suis induxerunt, ut de praescito 
bono illius contractum auctionalem, cum novis aliorum 
32. annorum conditionibus, aiiisque nefors praejudi- 
ciosis paragraphis illegitime refertum, ad libitum 
eorum subscribere debuerit. Ne proinde hoc factum 
illegale, sive protestanti, sive cointeressatis suis no
cere possit, eatenus solemniter protestatur contradi
cendo . . .  ac posteaquani primi 32. anni effluxerunt, 
a tempore prima vice, obeiratae ejusmodi portionis 
possessionariae, istius intuitu omnimodam redimendi 
et rehabendi reservat facultatem. Ultra id etiam de
clarando: quod quale nam debitum 190. vel 200.
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Hör. ex quibusdam processualibus sumtibus proma- 
uantibus, idem d. Josephus llédey, in chartabianca 
dictae d. Emerico-Sándorianae, natae llosaliae Tajnay, 
obligaverat, siquidem chartabianca talis, jam eotum 
occasione prima, vice interventi praeattacti pignoris, 
in sortem iuvestitionis, per eamdem d. Emerico-Sán- 
Sándorianam imputata fuerit, et nonnisi residuitas 
investiturae in parato soluta sit, consequenter debi
tum omne cessaverit, adhuc dum tamen chartabianca 
sibi restituta neutiquam fuerit, unde etiam inter suc
cessores confusio et secundario nefors exigendae de- 
purationis periculum subversaretur. Hinc desuper 
aeque solemnem interponit protestationem . . . palam 
et publice . . . petendo demisse super praemissis 
authenticas testimoniales sibi extradari, unde nos e tc.. . .

2) /Kédey Gergely.
ILattky Kata.

I Erz se.
\P —y Pál.

4) /Túró'zy János. 
iKoröskényi Ilon.

I
(Eszter.
\Alvinczy István.

1) Palásthy Ádám. 

(Pál.
iRédey Erzse.

János. Sándor.

3) (Alvinczy István. 
iTnróczy Eszter.

I
íZsuzsi.
\Lattky János.

/Kata.
iltédey Gergely.
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465.

Nos cap. ecclae. Nitr. . . . quod egr. Michael 
Palásthy, filius egr. Andreáé Palásthy, nostram per
sonaliter veniens in praesentiam, tam suo, quam et 
consortis suae Catharinae Molnár, filiae Joannis con
dam Molnár, ex Barbara Nagy, filia Josephi condam 
Nagy ex hujus olim consorte nob. Susanna Lapos, 
filia Michaelis condam Lapos alias Kereskény con
descendentis et progenitae, nominibus et in personis, 
exhibuerit nobis et praesentavit certam antiquam lite- 
ram pignoratitiam, seu contractum auctioualem nob. 
olim Susannae, jam praedictae et Josephi Lapos hun- 
garico idiomate confectum, proque egr. condam Fran
cisco Farkas celebratum, ac in possessione Czabaj, 
in anno 1736. interventum et emanatum, petens nos 
cum instantia etc. . . . Cujus quidem tenor etc.

Mi néhai Lapos Mihály és néhai Lapos György 
maradóid adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik, 
ezen levelünknek rendi szerint. Hogy mostani szük
ségünktől kényszerittetvén, kénytelenittettünk fölvenni 
nemz. vitézlő Farkas Ferencz uramtól, ő kegyelmétől 
flór. 10. jó folyó ezüst monétájul, ugyan Felső-Körös- 
kény határban egy darab »domb“ nevű rétünkre . . . 
adjuk ö kegyelmének és mindkét ágon levő maradé
kinak az előbbeni contractusnak tenora és conditiója 
szerint, hogy azt -  — ö kegyelme bírhassa és
mindkét ágon levő maradékja. Magunkra vállaljuk, 
stb. . . .

Czabaj, .1736. 2-a április. Lapos Susanna, Lapos 
Susanna, Lapos József, Palásthy Ferencz.

1789.

die 3-a mens 
f'ebr. Nyitra 
Prot. 116. föl 
78.

24
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1790. .

Orpheus: IK .
80.1. Szép

halmi Vinczé- 
töl (=  Kazin
czy Fer.)

Coram me Stephano Illyés.
Uncle nos ad justam et legitimam petitionem 

etc. . . .
1) Palásthy András.

/Mihály. 
(Molnár Kata.

3) iNagy József. 
(Lapos Zsuzsi.

/Borosa. 
(Molnár János.

2. /Molnár János.
(Nagy Borosa.

. I
(Kata.
IP—y Mihály.

4) Lapos, Köröskényi Mihály.

/Zsuzsi.
(Kagy József.

466.

Az elmúlt 1789. észt. felír. 18-án meglialáloza 
Palásthy Márton ur. Mit vesztett benne a haza, azok 
a szerencsések tudják csak, a kiket a tudomány és 
virtus kötele szorosabban kötött vele együvé. Lemon
dott a legfényesebb hivatali méltóságokról, melyekhez 
neki ifjú kora, nagy születése, természettől nyert s 
csaknem páldátlan szorgalmatosság által szerzett tulaj
donságai utat készítettek, hogy elvonattatás nélkül 
tanulhasson; s hasznos utakat teve Berlinbe, Göttin- 
gáha, Londonba, Párisba, Nápolyba, Kómába és 
Yelenczébe; s Európának legnagyobb fejeivel szoros 
barátságban volt. Kerülte a fényt, még pedig nem 
azért, hogy kerestessen; hanem azért, mert eléggé 
philosophus volt a boldogság valóságos bírásáért a 
szemfénytvesztő tűnésről lemondani. Bár tökéletesebb 
biographiáját iktathatnám valamelyik darabomba.



371

4 3 7 .

Palásthy János, Palásthy Istvánnak (Kncsera) 
(B.) fia, Nedeczky Ferencznek az ő birtokát zálogba 
ad ta; később örökre eladta, „semmi just abban ma
gamnak meg nem tartván: mivelhogy ő kegyelme 
megszánván szegény sorsomat, atyafiul szeretetből 
most is adott nekem egy rénes forintot, és ruházatra 
valóból is, amennyi kitelhetett ö kegyelmétől. Ezen 
eontractusomnak örökös megtartására magamat és 
maradékimat kötelezem, hogy annak olyan ereje legyen, 
mintha valamely captolomban avagy conventben költ 
volna. Datum Palást, ut supra. Johan Palásti.“

Palásthy János, István fia, Mihály unokája, 
Nedeczky Ferencznek: „én hozzám és most, f. esz
tendőben Paláston magtalanul meghalt egy testvér
bátyámhoz Palásthy Istvánhoz, úgy szegény anyámhoz, 
és minden szükségeinkben tapasztalt sok jótéteményeit, 
s mi érettünk tett költségeit, — nemkülönben azt is 
tapasztalván, hogy immár nagy summa pénzt adott 
minekünk ő kigyelme, Paláston levő fundusunkért, 
sőt most is tiz frtot. nekem adni mél biztatott, Nedeczky 
Ferencz urnák kiválthatlanul kötöm ezen fundust, 
minden appertinentiaival. “

Palásthy Mihály.

István.
.1

János.

4 6 8 .

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod Nicolaus Ke- 
menczey, filius nob. condam Elisabetae Papp, nostram 
personaliter veniens in praesentiam . . subnexam 
fassionem suam cessionalem et respective perenualem,

1791.

14. máj. P—y 
N. It.

1793.

die 27-a mens, 
maii. N vitra. 
Prot. 117. fol. 
87.

24»
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slavico idiomate confectam, sponte ac benevole nobis 
exhibuit et praesentaverit . . . tenoris sepuentis:

Mi alulírottak, úgymint Kemenczey Miklós 
Mihály fia és néhai Papp Erzsébet feleségétől szü
letett fia, ezen írásnál fogva kijelentem és tudtára 
adom, kiket illet, hogy én édes anyám, Papp Erzsébet 
halála után, kinek egymásután három férje vala és 
Felső-Köröskényben, ezen Nyitramegyében lakozott, 
és engem fiát is ott szülte, én akkor egyedül, mint 
egy 5. éves árván maradtam, és mint ifjú legény jó 
embereknél tartózkodtam, s későbben nagybátyám, 
Papp György anyám testvérénél szolgáltam. Most 
teljes erőmben lévén, az Eszterházi-féle ezredhez óhaj
tók katonának beszegődni, s néhány nap múlva el
menni, azért elhatároztam anyai illetékemről követ
kezőket disponálni. Habár mindenki tudja, hogy néhai 
Papp Erzsébet édes anyám testvérével, Papp György- 
gyel és Papp Mária testvérével, ki Romrajter László 
felesége vala, az öregatyai birtokot illetőleg, ügyes
ségre léptek, mely szerint Mária bizonyos részt kapott, 
azon fundusból Felső-Kereskénybeu. E közben édes 
anyám életének utolsó éveiben, betegségében unoká
jának, néhai Romraj tér Istvánnak, Papp Mária fiának 
és feleségének, mostani özv. Palásthy Erzsébetnek, 
úgy hogy most már csak egy kertecském van a belső 
Papp-féle telek mellett, melyet nagybátyám, Papp 
György mostan ingyen birtokol, mert semmi teher 
sincs rajta. Miután azonban nagybátyámnak gyer
mekei nincsenek és jóakaratból haláláig ki nem 
bocsátaná, kívánom, hogy holta után ezen kertecske, 
mely a fundusból kihasittatott, szálljon Romrajter 
István árvája, Tcrézre, mivel édes anyja. özv. Pa- 
lástby Erzsébettől felvettem 15. irtot, a zálogképen
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elhelyezett pénzen felöl. Ezen 15. forintban lekötöm 
nevezett kertemet is, melyet Papp György addig 
ingyen birtokolt, átadom Palástliy Erzsébet és Teréz 
leányának, ki úgy is a Papp-féle birtok örököse 
leend. Azért egész részem minden jogokkal nevezett 
Komrajter Terézre és anyjára örökképen átruházom, 
ha a katonaságtól vissza nem térnék; ha pedig visz- 
szatérnék, föntartom magamnak a jogot, hogy bárki 
is bírná részemet, tőle visszaválthassam. Különösen 
azon successiót is, a melyre nagybátyám, Papp Gyögy, 
Kis-Kesziu és Yratisten megholt anyja, néhai Appony 
Kósalia után igényt és jogot tart, ki öreganyám lé
vén, bármi is utánna engem illetne, akár pénz, akár 
birtokban, nevezett özv. Palástliy Erzsébet és Teréz 
leányára hagyományozom.

Ende nos etc.

jKemenezey Mihály. íRomrajter István.
1 Paint Krzse. iPalásthy Erzse.

Mihály. Teréz.

469.

Palástliy Ferencz örökösei szabad megegyezés-14. 

bői osztoztak Szuliány, F.-Lám, jobágyok és b ir-1 
tokban.

470.

Keszihóczi Palástliy családi-birtokok osztattak 13.
J  K .

el Kedeczkvck közt. Osztályosak: Kedeczky László,
Boőz Sándor, Murányi Tamás.

1793.

jun. P—y 
lt.

1793.

jul. P - y  
lt.
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1754. 471.
P-y N- lvlt Honti alispány Palástliy István volt, a subsidium 

regiuinról a nyugta bizonyítja.

1794. 47 2.
12 .márt. P y Palástliy István, lionti alispány, bizonyítja, hogy 

(xyura József, Nedeczky Ferencz nevében a királyi 
segélyt, 3. irtot lefizette.

1794. 473.

Nos cap. ecclae. Nitr. - quod nob. du. Elisa-die 13-a mens, 
sept. Nyitra.
Prot. H7. í°i. letha Palásthy, qua etiam filiae suae Theresiae llom- 

rajter, ex priori marito suo d. coudam Stephano 
Romrajter procreatae naturalis et legitima tutrix, 
atque curatrix nostram personaliter veniens in prae
sentiam, in omnibus causis suis , . in suum verum, 
legitimum et indubitatim plenipotentiarium egr. Joan
ne m Palásthy, fratrem suum germanum, usque ad 
tempus revocationis, elegerit, constituerit, et ordina
verit. Dando et attribuendo eidem etc. . . .

Palásthy János. jErzse.
IRomrajter István.

Ferencz.

1794. 474.

N lÍu1' ?~ y Dienes József Bajáról jelenti, hogy az okmá
nyokat minél előbb visszaküldi.

1795. 475.
26. febr. P—y Palásthy Ferencz senior, és Rudnay, az ő vég

rendeletükben mondják: hogy semmi adósságaik nin
csenek: meglepő volt tehát, hogy 1760-tól, mikor
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Palásthy Ferencz meghalt, 1795-ben 30,000 ft. adós
ság mutattatott fel, mint követelés Heilenbach részé
ről. Palásthy István, lionti alispány bizonyságot tesz, 
hogy Palásthy Ferencz gazdagnak tartatott, hogy sok 
adósságot fizetett, mégis Hellenbachnál 30,000. ftból, 
kamatokkal együtt 30,000. követelés jön napfényre. 
Palásthy István, említi Litassy József, honti főjegyző 
véleményét; hogy Palásthy Ferencz utoljára, Hodossy 
Máriát vevén nőül, a ki Dacsó Péter anyja volt; 
elhalván Palásthy, özvegye a Hellenbachtól kiváltott 
kötvényeket, amint Palásthy Ferencznél, nem össze
tépve találta, Dacsó Péternek, s ettől Elek és Károly- 
nak kezére játszotta, „nos verő, ego cum dno. olim 
Litassy in ' ea suspicione, quod per talismodi mani
pulationem, cartabiancae per Franciscum Palásthy 
seniorem, olim forte relutae, ad manus Dacsoianorum 
devenerint.“ Sign. Kemencze 26. febr. 1795. Lasz- 
káry Pál, febr. 20. 1795. bizonyítja, hogy Palásthy 
Ferencz végrendeletének aláírásakor, ő is mint tanú 
jelen volt, „inter reliqua, quaesitum a dno. lingua 
materna: nincs-e az urnák különös adóssága? N in 
csen, úgymond, hanem holmi aprólék, melyet feleségem 
a g'zdaságból kifizetheti.“ Sign. F. Pribely. 20. febr. 
1795. — 3‘',000 ft. nem „aprólék.“

Palásthy Imre, 1796. april 13-án, mint nőtelen, 21 dec. Jose- 

örökös nélkül, végrendelet nélkül meghalt. Vele élt joan.Vancsay 
Palásthy Antal testvéle, Hunyady Anna nejével a ̂  „g'3C‘73‘f' 
jószág köztök nem volt megosztva. Voltak még leány
testvérek : Teréz, Szedmaky Mihály neje, — Fran- 
cisca, Jeszeniczky András neje, — Mária, Szabó 
József neje, — Éva, Odler Miklós neje, már meg-
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halt, gyermekei tehát Palásthj Imre örökségére néztek. 
— „ illico post inhumationem, lustratis quibusvis
literis, — Palásthy Antalt, in continenti ad praeju- 
diciosam, juribusque suis admodum damnosam in
duxerint, aequalem divisionem, eamdern in scriptum 
redactam die, 29. ejusdem mensis április, et anni 
1796. suscriptionibus quoque suis, perinde ac Antonii 
Palásthy roboraverint, — gravissimis oneribus pro- 
testantum subjiciendo.“ Quia vero protestáns in siinul- 
taneo semper, indivisoque statu cum Emerico Palásthy, 
seniore fratre carnali, constitutus, literas et litoralia 
instrumenta, statum bonorum respicientia, eo, quod 
senior frater protectionem, tutelamque jurium sibi vin
dicaverit, numquam antea indagasset, ac in sincero 
eamdem, inperturbata communione usque ad obitum, 
prorsus conquiescens, nec ullam investigandae sub
stantiae necessitatem habuisset, taliterque pacifice 
continuata cum deficiente fratre carnali, rerum omnium 
ac jurium communione, ab omni intrinseca Jurium 
cognitione, reverentia, cultuque et candore ejusdem 
deficientis indivisi fratris constanter a teneris ductus, 
penitus abstinuisset, nec nisi post institutam attactam 
29. apr. a. c. sororum suarum divisionem, sibi paca
tius relictus, discussis penitus literis, divisionalique 
procedura accuratius pensata, gravissimam sui laesionem 
comperisset, immo perniciem sibi impendere deprehen
deret, — ea propter tempestive ac in flagranti divi
sioni, die 29. apr. 1796. tentatae, protestando reclamat, 
in quantum ultra aviticam deficientis ratam, in qui
busvis extensa haberetur.

Palásthy Imre. /Antal. /Teréz.
tHunyady Anna. ISzedmaky Mihály.

(Francziska. /Mária. /Éva.
IJeszerniczky András. (Szabó József. \Odler Miklós.
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Nos cap. ecclae. Nitr. — quoa egr. Michael<lie 7-8 i cbru °  ’Svitra. Trot.
Falástliy tamquam prolium suarum infra nominata- iis. föl. 181. 
rum, ex priori consorte sua Catharina olim Molnár 
susceptarum et progenitarum naturalis et legitimus 
tutor ac curator, nostram personaliter veniens in 
praesentiam, exhibuerit nobis et praesentaverit, ex 
parte dictarum prolium suarum, veluti per matrem 
ex familia Lapos, alias Köröskény descendentium, 
subinsertam protestationem . . . latino idomate in 
scripto appositam . . . contextus liuiusmodi.

Egr. Michael Falástliy, filius Andreae condam 
Falástliy, ex possessione Felső-Köröskény, qua parens 
et tutor atque curator naturalis et legitimus prolium 
suarum Stephani, Mariae et Catharinae ex priori olim 
consorte sua Catharina Molnár progenitarum, quae 
fuit tilia Barbarae Nagy, tiliae Susannae olim Lapos, 
filiae Michaelis Lapos, alias Kereskény, in forma 
solemnis protestationis . . . coram v. capitulo Nitr., 
detegit sequentibus qualiter videl. eidem protestanti, 
pro certo innotuisset, praedictos annotatos, et alios 
cognatos, eiusdem familiae Lapos homines, de bonis 
et juribus suis haereditariis . . .  in possessionibus 
Alsó- et Felső-Kereskény, Ivánka, Ürméuy, Szent 
Mihályur, in cottu. Nitr. . . . ae alibi ubicumque 
existentibus et habitis, diversas fassiones, contractus, 
transactiones, involutiones, in diversis locis credibili
bus, aut etiam intra privatos parietes, pro quibusdam 
aliis sive amicis, sive remotis et nefors a sanguine 
alienis fecisse et celebrasse, damno et praejudicio 
successorum Laposianorum valde gravi et manifesto.
Hinc, ne per taciturnitatem suam, talismodi praeju- 
diciosis actis et factis juriumque suorum venditiona-

4 7 7. 1797.
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libus et inonerationibus quoquo modo consensisse 
subsuinantur successores Laposiani, neve contra eos
dem praescriptio allegari possit, idem protestáns ex 
parte dictarum prolium suarum omnibus et singulis 
praeattactis fassionibus . . . solemniter contradicit 
protestando . . . palam publice et manifeste. Petendo 
demisse solitas eatenus testimoniales extradari. Unde 
nos etc. . . .

Palástliy András.
!

jPalásthy Mihály
(Molnár Kata.

István. Mária. Kata.

1798. 478.

ápr. 26.Arady Palásthy Mária, Szabó József neje, teljhatalmú 
Joan. Carol. .. . . . ' . .B. Perény.Str. mtezove, in omnibus causis activis et passivis, coram

<3. f. 5. n qU0CumqUe foro motis ac movendis“ Magyari Mi
hályt generum suum, nevezi.

1799. 4 7 9 .

28. febr. P—y Nedeczky Fér. és László, testvérek, a palásti
korcsmához való jogaik, és követeléseik .elítélésére 
„arbitrum judicem spect. d. Stephanum Talásthy, i. 
cottus Hont. ord. vicecomitem, salva intra dominium 
ad ind. sedem judriam. cottus Hont. appellata,“ vá
lasztották. A  korcsma tetőzete az évi bérletből meg- 
ujittatik. Sign, in Kemencze. U. i. Ignatius Murányi 
in istud consensit.
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Palásthy család a legrégibb nemesi összeirások- Nyitramegye 

ban mint nemesi család tartatik nyilván, a családra 
vonatkozó nemesi levél vagy egyébb okmányok a 
levéltárban nem kezeltetnek, valószínű, hogy a család 
valamelyik tagjánál, esetleg az országos levéltárban 
őriztetnek.

Ivét vonatkozó adat van a levéltárban, az egyik 
szerint Palásthy Sándor, — kinek apja Pál és nagy
apja Ádám volt, — 1781-ik évben Ung megyébe 
költözött, hol megnősülvén Miskolcira tette át laká
sát, innét 1795-ik évben a megyétől nemesi bizo
nyítványt kért, mely néki ugyanazon évi november 
14-én kiadatott.

A másik szerint Palásthy József, ki Munkácsra 
költözött, 1800-ik évben szintén nemesi bizonyítványt 
kért, mely néki azon évi november 15-én kiadatott.

Végül Palásthy Mihálynak anyakönyvi kivonata 
van itt 1801. évből.

Palásthy Ádám,

Pál.

Sándor.

4 8 0 .  1 8 0 0 .

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod Nicolaus Kernen-die 7-a mensis 

czey, filius nob. condam Elisabethae Papp, nostram pro^ípuoi’ 
personaliter veniens in praesentiam . . . nobis ex-193' 
hibuerit subinsertam fassionem suam perennalem, sla- 
vico idiomate conscriptam . . . contextu uti sequitur.

Kemenczey Miklós néhai Papp Erzsébettől, ki 
Aponyi Rosalia leánya vala, született fia, e követ
kező fassiot tesz a nyitrai káptalan előtt. Kemenczey
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1802.
25. ez. Vesz- 
prém.

Miklós a 8. év előtt Palásthy Erzsébet és leánya 
liomrajter Theresia részére tett fassióját — - Felső- 
Köröskényhen anyai örökségét illetőleg — megújítja, 
s kinyilatkoztatja, hogy auctioképen — most a katona
ságtól visszatérvén, hova visszatérni és mindenkoron 
maradni óhajt — Romraj tér Teréztől, most férjezett 
Morvay Ferencznétől még húsz forintot felvesz és 
reá ruházza minden reá szállható illetőségét, beleértve 
öreganyai Aponyi Rosalia után remélhető jogait is.

Unde nos etc. . . .

/Romrajter.
IPalásthy Erzse.

(Teréz.
IMorvay Fereurz.

482.

Nos capitulum cath. ecclae. Yeszpr. Memoriae 
commendamus tenore praesentium, significantes, qui
bus expedit universis, quod Joannes Szalay in pos
sessione Dorogit inch cottni. Tolnensi ingrcmiata resi
dens, quatamen filii sui Joannis ex consorte sua Catha- 
rina Arisch alias vero filia Francisci filii Michaelis 
olim Arisch, — nepte vero Catharinae condam Fasti 
suscepti, naturalis atque legitimus tutor ac curator 
nostram personaliter veniens -— in praesentiam, lega
libus oneribus etc.

Alul is irt Szalay János, Doroghi t, nemz. Tolna 
Vármegyében levő helységbeli lakos, úgyis mint ne
veletlen édes fiamnak, Jánosnak, néhai Arisch, vagyis 
Ury Ferencz, Arisch Mihály fiának leányától, Kata- 
lintúl, mint Palásty Katalinnak unokájától, nékem 
pedig néhai hitestársamtól számlázottnak törvényes 
és természete szerint való tutora és curatora magamra
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s nevezett neveletlen fiacskámra vállalván mindazok
nak, miket ezen dolog most, vagy jövendőben illetne, 
vagy akár mi módon is illethetne, terheiket, vallom, 
s ezen levelemben bizonyítom, hogy mivel én, vagy 
nevezett feleségem, azon Palásty Katalintól reánk 
néző, s t. ns. Veszprém vrgyben. jelesen Mező Szt. 
Györgyi, és Litéri helységekben, úgy szintén Pap
vásári pusztában találtató egy negyed rész jussunk
nak. sőt ennek legkisebb részeinek is bírásában mind 
ez ideig be nem léphettünk, s a szegénység és mos
toha idők miatt, most már említett feleségemnek 
halála után, annyival is inkább magamnak, vagy 
nevezett neveletlen fiacskámnak belépésünket nem is 
remélhetem; azonban az időnek mostohasága és a 
kosztbérnek drágasága miatt szegény árvácskámat 
napról napra alig táplálhatom, kéntelenítettem, annak 
soi'sa megjobbitása végett, azon Palásty Katalintól 
említett feleségemre, és az által többször jelentett 
neveletlen fiacskámra néző, s a mint fellebb számlál
tatott, Mező Szt. Györgyön, Litéren és Papvásáron, 
sőt akárhol is az egész magyar korona alatt találtató 
just, az ahhoz tartozó, akármely beneficiumokkal és 
haszonvételekkel, czimzetes Potyondy Zsigmond sógor 
uramnak, úgyis mint osztályos atyafinak, ennek hites 
társának Oszrády Mária asszonynak, s mind két ágon 
lévő gyermekeinek, successorinak és maradékinak let
teknek, és leendőknek 110. r. irtokon, eladni és 
örökösiteni, mely summát már valósággal fel is vet
tem, s e szerint szegény árva fiacskámnak sorsát a 
mostani időkhez képest, mivel azon summán legalább 
egy kis szöllőt is számára szerezhetek, igaz atyai 
indulattal javítani, semmit azon elszámlált javakban 
árva fiacskám, vagy más successorimnak részére fenn
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1803.

dip 8-a mensis 
jimii. Nyitra. 
Prot. 12Ó. föl. 
149.

nem tartván, hanem mindazokat a megirt vevő fe
lekre, és azok minden praescriptusira transferalván, 
ezen örökös fassionalis levelemnek erejével; — a 
törvényes evictiót magamra, s jelentett fiacskámra 
különösen vállalván. Költ Veszprémben 11-ik febr. 
1802-ik esztendőben. Szalay János, mint tutor és 
curatorunk. Coram me Francisco Móricz jar. cans, 
advacato, m. p.

Super qua modo praevio per antelatum faten- 
tem nobis exhibita et praesentata etc. Datum ex 
capitulo die 11-a febr. a. dni. 1802.

jSzalay János.
IPalásthy Kata.

483.

Nos cap. cathedralis ecclae. Nitr. — quod ho
nesta foemina Anna Kristóffy, providi Ceorgii Bácsik 
consors, nostram personaliter veniens in praesentiam, 
onera et quaevis gravamina prolium suarum . . . .  
in se ipsam assumendo atque levando . . . subnexam 
fassionem suam, perennalem cessionalem, slavico idi- 
omate in scriptum redactam, exhibuerit nobis . . . .  
tenoris istiusmodi.

Bácsik Györgyné, szokott kötvénynyel, Turcsányi 
György özvegyénél zálogban levő, A.-Köröskényen 
és Mikófalvi pusztán levő birtokát Palásthy Jánosnak, 
a nyitrai székeskáptalan jegyzőjének örök áron eladja.

Kristóffy János.
I

Sándor.
I

(Anna.
IBacsik György.
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484.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod egr. Joannes 
Palásthy de eadem, juratus alias notarius noster, 
coram nobis personaliter constitutus, in omnibus causis 
suis . . . ordinaverit procuratores. Dando etc..............

485.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod providus Michael 
Puha et frater ejus carnalis Josephus Puha, nostram 
personaliter venientes in praesentiam, praeassumt s 
in se ipsos quibusvis solitis oneribus . . . cessionem 
pcrennalem nobis exhibuerunt subnexam, quam qui
dem slavico idiomate in scripto appositam . . . tenoris 
hujusmodi.

Az értelme következő:
En Puli a Mihály, Puha Ferencz fia, ki Puha 

János fia vala és nyitrai lakos, Majorovics Máriától 
született három testvéremmel, Puha Józseffel maguukra 
vállalunk minden terhet, a kiket illet, és én Puha 
Mihály Örzsébet ifjabb nővérem részéről ezen fassio 
szerint kijelentjük, hogy azon Lapos-féle helső telek, 
melyet Palásthy Mihály Felső-Kereskényben birtokol, 
és Nyitramegyében van, . . .  a mely Lapos-féle fun- 
dusból minket öreg anyánk Majorovics Mária után, 
bármily részben illetne, és melyre már régen a mi 
elődeink pénzt fölvettek és a hozzátartozókat elad
ták, úgy hogy mi azt már többé visszaszerezni nem 
vagyunk képesek; azért ezen drága időben Palásthy 
Mihály úrtól, ki úgyis most birtokolja ezen telket, 
fölvettünk ő kegyelmétől 170. frtnyi. auctiót; amely 
pénzért és minden előbbi investitioért örökösen át
engedjük egész részünket, mely minket öreganyánk

die 13-a mens, 
maii. Nyitra. 

Prot. 122. föl. 
16.

1808.

1811.

die 3-a mens, 
april. Nyitra. 
Prot. 123. föl. 
22.
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Váczi kájit. It.

1813.

1814.

26.márt. Jászó 
Prot, 17. föl. 
29.

után bármely jogon illetne. Datum Nitriae 3-a apr. 
1811.

Uncle nos etc. . . .

486.

Gyürky Mária, Horváth né, Kistúri birtokát Pa- 
lásthy nagyságos urnák, eladja a váczi káptalan előtt. 
(Talán Iguácz, a szepesi kir. kamara ülnöke.)

487.

Palásthy Anna, és Kéry Anna, Palásthy Ignácz 
özvegye közt barátságos egyesség (az özvegy az ő 
testvérét pariiéi Molnár Antalt megbízottjává tette.) 
Az egyesség magyar nyelven írva, csak autenticálta- 
tott. — Palásthy Anna testvérei voltak P— y István 
és Ignácz, —  ennek özvegye volt Kéry Anna. P —y 
Agnes, Molnár Antal neje.

A pörtárgy: a lionti, és lengyelfalvi birtokok, 
mint fiágra szállandók.

Kéry Anna űzetett P —y Annának 16,000. 
irtot. : ez lemondott minden jogáról, még az erdély- 
országi jószágokra is.

Ugyanezt jul. 25-én megerősítették. Jászó Pr.
17. föl. 35.

(Palásthy Ferencz? 
lYárady Krzse.

(Ignácz, consiliarius. István, 
llíéry Anna.

1) Anna, Jekelfalusy Mihály neje,
2) Ágnes (Molnár Antal neje), Kéry Annának

veje, leányok Josefa.
3) Mária, Desöify neje.
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Palásthy Teréz (egészen tót lett,) Szedmaky 
Mihály neje, birtokát Spáczán, Bogdanóczon, s Bi- 
nyovczon, Palásthy Antalnak, 3469. frt. 40. kr. 
32. évre zálogba adta.

4 8 8 .

489.

Perennalis transactionalis tractatus inter Annam 
Palásty, et alteram Annam  Kéry celebratus A. 1814.

Nos conventus etc. jan. 22. de Castro dászow. 
Memoria -commendamus tenore praes, signif., quibus 
exp., universis quod gnr. dnae, quippe Anna Palásty 
de Palást, personaliter ab una: et altera Anna Kery 
gnr. condam d. Ignatii Palásty, de fata Palást, 
relicta vidua, qua prolium suarum e mox dicto dno. 
et marito suo progenitarum naturalis et legitima 
tutrix ac curatrix, medio egr. Antonii Molnár d 
Parnó, dilecti fratris sui, literis plenipotentialibus 
hunc, et quidem: Alább irtt vallom ezen írásom 
rendiben, hogy azon transactionak, mellyet Kedves 
Néném Aszszonynak Palásti Palásthy Annának 26-a 
Martii 1814. Esztendőben attyafiságosan el-végeztünk, 
Ns. Jászói Conventus előtt, téendő törvényes meg 
erősítésére, beteges állapotom miatt, Személlyesen 
jelen nem lehetvén, részemről kedves ötsémet párnái 
Molnár Antal urat, minden törvényes íörmalitással 
hatalmazom meg, hogy személyemet azon törvényes 
eset mellet representállyon. — Mellynek nagyobb 
bizonyságára ezen plenipotentialis levelemet, saját 
kezem alá Írásommal vallom, és bizonyítom. Kelt 
Lengyelfalván, 20-ik júniusban, 1814-ik Plsztendőben 
(L. S.) Kéry Anna mp. Palásthy Ignácz özvegye. 
Én előttem Szent-Mártony György ns. Abaujvár ord.

Strig. 28. máj. 
Keller Georg. 
Benyovszky . 

Joan

1814.

1814.

22. jun. Jászó 
Prot. 17. föl 
29.

25
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esküttye előtt mp. (L. S.) tenorem continentibus 
provisi ab altera partibus, nostrum veniens in con
spectum, exhibuerint nobis et praesentavcrint certum 
quemdam perennalem ipsarum transactionalcm tracta
tum, optimo sibi noto liungarico idiomate contextum, 
syngraphis, sigillisque suis propriis roboratum, per 
nos authenticandum. Cuius quidem pcrennalis tran- 
sactionalis tractatus tenor et continentia verbales sunt 
sequentes: Méltó tekintetben vévén, hogy azon pór, 
melyet tettes. Palásthy István és Iynácz testvérjeim 
s halálok után pedig eőzvegyc Tettes Kéry Anna 
Aszszony, mint gyermekeinek, tutrixa ellen, ezen 
Tettes. Tiszán-inneni lévő districtualis Tábla előtt, 
Tettes. Palásti Palásthy Agnes, Kedves eöcsérn Asz- 
szonynyal, most pedig már férje, tettes, pániéi Mol
nár Antal úrral, mint gyermekeinek tutorával ősi 
tettes. Palásti Palásthy Iynácz consiliarius édes atyánk 
és tettes. Palásthy Ferencz, s hitvese tettes. Yárady 
Erzsébet nagy atyánk, ép anyánk után maradott ingó 
és ingatlan ns. Month és Abaujvármegyékben hcly- 
heztetett javakban, a successio iránt, fent nevezett 
testvérjeim ellen folytatott, noha régtől fogvást sok 
költségekkel folytattatik is, mégis, még az cxccpti- 
váknak tovább nem vitetődhetett. És bátor most az 
actoratus meg-állapitatott is, de revocátioval élvén 
az alperes, mivel már a nagy Szombatin táblán az 
Almásyak Generalis Palásthy successorolc periben, 
melyet csak ugyan a mostani al-pcresek ellen s ugyan 
azon ősi successioért folytattak a divíziót, melyet 
közöttünk a generalis törvény ellen tett, a mostan 
al- s fel-peresek között usu roborálttnak Ítélte. Azon 
sententiát in via apellata a tettes, királyi tábla is 
azon részben meg erősítette — de tagadni nem is
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lehetne, hogy azon osztálybúi jutott szőllöket, mint 
én, mint pedig öcsém aszszony birodalmunk alá vet
tük, és időjártával el is adódnak, az actoratusnak 
fundaiiientumjai revocatio után ki fognak forgatatni, 
s ugv a por condescendálni fog. Azon esetben pedig 
több rendbeli pörökre fog ut ilyitatni, melyeknek 
kimenetele igen kétséges és bizonytalan. Mert ha az 
döbbeni osztály megáll, akkor igen csekély részhez 
lehet reménység és még is idővel a íiu-ág az Almá
snak pöriben elő adott fundamentumokból, abbul is 
ki vetkőzhetné a leáuy-ágot. Ha pedig az osztály 
részre vettetne, akkoron egy átaljában döbbeni, a fiu- 
ággal esett osztályt mutatni nem lehetne, s igy ere
detére nézve mint lionti, mint, az abaujvármegyei 
jószágok egyedül fiu-ágot illetvén, abból részt nyerni 
nem lehetne. Lengyel fut oa, hogy egyedül fm-ágra 
impetráltatott, kérdést nem szenved és bátor Várady 
Erzsébet által regulatio történne is, az törvényeink 
értelme szerint nagy-kérdés alá volna vettetve. Annyi
val inkább: hogy az ususba soha sem vitetödhetett 
és ha meg nyerődhetne is azon fassionak telyesitése, 
az igen hoszszas pör, számos kölcséget kívánna, s 
akkor is igen csekély részre szorítana a fra-ágot. 
Továbbá, igaz lévén az is, hogy a mely károsítások 
estek, azokat, a Generális édes atyjának- testvér je  
okozta és úgy a fiakat, mint leányokat az időben 
érte, következé'képen, azon károsítások és praeten. 
siók miatt ellen volna keresetünk és utunk. Hogy 
Lengyelfalvának fele, fiu-ágot illetne, minden kérdé
sen kívül lévén, a feliben lévő részét pedig a Gene
rálisnak száz ezer rfnalc. lefizetése által nyerte és 
vette magához a fm-ág a felséges Curia előtt ex 
dubio litis eventu, kötött transactio erejével Almá-

2 5
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syaktől, e szerint egy negyedrészre szoritatna a kere 
set, melyből csekélység jutna. Hogy már az Almásy- 
pörben kötött transactio is egyedül a fiu-ágot illetőnek 
ismerte; végtére, hogy bátor nagyobb successiót nyer
hetnénk is idővel, de a sok költségek, fáradságok a 
nyerendő successiót könnyen megemésztenék. Más 
részről: hogy Lengyelfalvát most, mint örökjét, pörrel 
más idegen keresi. Mind az előhordott fontos és tör
vényes, mind több előlkerülhető rationabilis okokra 
nézve tehát a pörök kétséges kimenetele tekintetéből, 
és hogy több hasznát vehetem a tizenhatezer rínak, 
mostanában, mintha időjártával több jutna is; ide 
járulván és kinszerítvén az is, hogy Sztankay Antal 
ur, kedves leányom Bornemisza Katalin házastársa a 
Tiszán innen való t. Districtualis Tábla előtt bizo
nyos adóssiíga iránt, melyet ugyanezen Paláisthy-pörnek 
folytatására és Hont vármegyében ősi levelek meg
vizsgálása végett tett utazásomra költöttem volt, nem 
tekintvén, ígérete szerint azon Palásthy-pörnek tör
vényes utón való folyását és későbbi végzését, sza
kadatlan indulattal keserűségeimet szaporította, s pör- 
ben fogván, annak végrehajtását keményen sürgeti s 
exsecutióval is fenyegetett. Hogy tehát azon meg- 
terheltetett nehéz és keserves adósságomból, s mint 
terhes, s mint csúfos exsecutiotól is meginenekedhessek, 
s kedves gyermekeimnek is ezen successióból segít
séggel legyek, tettes. Palástiig Ignáczné asszony, mint 
tutrixa fiainak, letevén tizenhatezer rftokat. minden 
actionalis praetensióimrul ellene és gyermekei ellen 
lemondok, minden jussomat, mely az actionalis Abauj- 
és Hont vármegyékben helyheztetett, és most birto
kában levő fekvő és ingatlan vagy ingó jószágokkal, 
investitiókbul akár mi módon illetne, vagy illethetett



3 8 9

volna, sokszor tisztelt Palásthy Ignácz asszonyomra, 
mint fiainak tutrixára és curatrixára általadom és 
ruházom örökösen és megmásolhatatlanul, mint egyedül 
fiu-ágot illető jószágokat. Azok iránt semmi just és 
proprietást fel sem is tartok, más esetben, hanemha 
fiu-ág deficiálua, mert azou esetre a mutua successio 
és reciproca felmarad közöttünk és successoraink között. 
Ellenben feltartom minden jussomat és successiót, 
minden más vármegyékben, úgy Erdélyországban el- 
helyheztetett és a mostani successionalis actio alá nem 
zárt, hanem közönségesre tanálhat ősi Palásthy-fami- 
liát akár atyai, akár anyai linéán és jusson illető 
minden ingó és ingatlan javakban. Azon esetben 
pedig, ha fent nevezett Palásthy Ignáczné asszony, 
vagy maradóid ezen transigált jószágokat akár mi 
szin alatt elidegeniteui akarnák, törvényes elsőségem 
jussát magamnak és successorimnak feltartom és ki
kötöm. ügy szinte azon leveleknek, melyek a Palásthy 
ősi atyai vagy anyai közös jussainkat, jószágokat 
illeti, melyek osztatlan maradtak, akár Magyar-, akár 
Erdélyországban helyeztetve legyenek, elenchusát e 
folyó esztendőnek forgása alatt közleni, azon levelek
nek pedig, mását sub authentico, vei in forma pro
bante, mikor a cointeressátusok kivánni fogják, okvet
len említett Palásthy Ignáczné sógorasszony s mara
dóid közleni és kiadni kötelesek lesznek. Végtére: 
egy más ellen, az eddig estek iránt, ha netalántán 
azok iránt írás találtatna is, semmi praetensiónak 
helye nem lészen; azok most cassáltatnak mind a két 
résztől örökösen. Melyeknek örökös megtartására min
den czikkelyeiben magunkat és successorainkat köte
lezem és kötelezünk, és ezen örökös transactiót mind 
két részről nevünk aláírásával megerősítettük, és
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1814.

Jászó.Prot.17. 
föl. 35.

vagy a tettes. Tábla, vagy nemes káptalanban is 
megerősíteni tartozunk. Történt Jclcelfalván, martins 
2G-ik napján, 1814-ih esztendőben. Palásti Palástiig 
Anna mp. (L. S.) Kéry Anna, Palásti Palástby 
Itjnácz özvegye, mint gyermekeimnek tutrixa és cura- 
trixa mp. (L. S.) Super quo taliter (nt praetangitur) 
due authenticationis exhibito nobis, et praesentato 
perennalis praeallatarum partium transaetionali tra
ctatu, praesentes eisdem, futura juriuin earumdein, 
ac prolium suarum uberiori pro cautela necessarias, 
usualis, et authentici sigilli nostri conventualis appres- 
sione munitas, extradandas esse duximus, et conce
dendas, innno extradedinms, et concessimus literas 
nostras testimoniales. Recto juris ordine exposcente. 
Datum e conventu nostro in crastino diei sancto 
Aloysio confessori sacrati, in vigesimam secundam 
mensis junii diem incidente. Anno reparatae per Chris
tum salutis supra millesimum octingentesimum decimo- 
quarto. Andrea Zasio praelato etc. Phil, ac Tlieol. 
D re .; Gabriele Fehér priore et lectore. Aloysio 
Richter sub-priore et cantore, Tlieol. Dre. etc. ut 
fol. 22.

490.

Fraternus perennalis tractatus generosam d. Annam 
natam Kery, Ignatio Palástianam inter, et grsum. 
d. Antonium Molnár celebratus. Orig. fasc. a. 1814. 
No. 34.

Flos conv. etc Memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes, quibus expedit universis 
quod gnr dna. nata Anna Kéry, spectabilis condam 
dni. Ignatii Palástby relicta vidua, qua naturalis et 
legitima tutrix et curatrix prolium, e fato duo. et
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marito suo susceptarum, et egregius ac grosus. dnus. 
junior Antonius Molnár de eadem Parnó, cum ple- 
nipotentialibus literis hunc, et quidem: infrascripti, 
praesentium per vigorem attestando, fidem facimus, 
quod anno, die, loco ve infrano tatis, gnr. dnus. Ste
phanus Molnár de Parnó, personaliter coram nobis 
constitutus, fine solemnisationis transactionalis, respectu 
successionis maternae cum spect. d. Anna Kéry, 
sped condam dni. Ignatii Palásthy de eadem relicta 
vidua initi consummandae, dilectum fratrem suum 
Antonium Molnár de Parno, in suum legitimum con
stituit plenipoteutiarium ; super qua constitutione usque 
praestandam eatenus cum affutura generali congre
gatione relationem nostram, praesentes interimaliter 
dedimus testimoniales nostras Cassoviae die 26. julii 
millesimo octingentesimo decimo-quarto. (L. S.) I n 
clyti cottus. Abauj vár vice judlium Sigismundus Tóth 
de Sóhi mp. cursum verbalem continentibus, nostrum 
personaliter venientes in conspectum, sponte libere, 
vivarurnque vocum suarum ministerio fassi sint, decla
raverint, reposuerintque, qualiter ipsi, ne videlicet 
temporis in successu, eos inter, et eorumdem succes
sores ratione, et praetextu certorum quorumdam bono
rum infraspecificandorum aliquae dissensiones, odia, 
simultates, lites, et causarum occasiones, vel fomites 
reemergi, et resuscitari queant, sed ut potius fra
ternus eorum amor, sangvinis vinculo connexus, divina 
eharitate auctrice, quae discordantissimos etiam vera 
facit uniri concordia, perpetua stabilitate per veram, 
amicam, earnque justissimam compositionem firmetur, 
certum quemdam inter sese fecissent, et celebrassent 
transactionalem tractatum, secuturis semper temporibus 
duraturum; prouti fecerunt, et celebraverunt, eum-
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demque nativo suo hungarico idiomate contextum; 
scripto quoque praesentaverunt nobis, et exhibuerunt 
more solito authenticandum, tenoris subsequentis: 
Méltó tekintetbe vévén, hogy azon pör, melyet tek. 
Palásthy István és Ignites urak és halálok után pedig 
özvegye, tek. Kéry Anna asszony, mint gyermekeinek 
tutrixa ellen a t. Tiszán-innen levő districtualis tábla 
előtt a tek. Palásti Palásthy Anna, tek. Jekdfálussy 
Mihály ur özvegye és Istenben boldogult hitvesem 
tettes. Palásthy Ágnes asszony halálával tőle született 
gyermekeimet, ősi tettes. Palásthy Ignács consiliarius, 
a fent nevezettek édes atyjuk, és tettes. Palásthy 
Ferencs és hitvese, t. Yárady Erzsébet nagyatyjok 
és anyjok után maradott ingó és ingatlan javakból 
nyerendő successio iránt megnevezett nénjével test
vérei ellen közösen folytatott, noha régtől fogvást 
sok költségekkel folytattatik, mégis még az excep- 
tiváknál tovább nem vitetődhetett; — és bátor most 
az actoratns sententia által megalapittatott, de revo- 
catióval élvén t. Palásthy Ignáczné asszony, mivel 
már a nagyszombati táblán az Almásyak generalis 
Palásthy leány-ágra maradott snecessorok pöriben, 
melyet csak ugyan a mostani alperesek ellen s ugyan 
azon ősi successióért folytattak a divisiót, melyet a 
generalis a mostani al- és felperes között vétkesen 
tett, usuroboláltnak Ítélte azon sententiát, in via 
appellata a tek. kir. tábla is megerősítette; de tagadni 
nem is lehetne, hogy azon osztályból jutott szőlőket 
mint Anna , mint feleségem birodalmok alá vettek és 
idő jártával el is adottak általok és hogy tek. Deseőffy- 
Palásthy Anna-Mária asszonynak kötött 3000. rf. 
melyek iránt az osztály végső czikkelyében végzés 
történt, azon osztály rendelése szerint a mostani al
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peresektől por által feleségem részére megnyerem, az 
aetoratust megalapító sententia fundamentumjai a revo
catio után meg fognak semmisittetni, s úgy a por 
condescendálni fog. Azon esetben pedig több rend
beli pöröknek fog ut nyittatni, melyeknek kimene
tele, a temérdek költségek után is, mindig kétséges 
és bizonytalan fog maradni. Mert ha az előbbeni osz
tály megáll, akkoron igen csekély részhez lehet re
ménység és mégis idővel a fiu-ág, az Almásy-pörében 
előadott fundamentumokból, abból is kivetkőztethetvén 
a leány-ágot. Ha pedig az osztály félre tétetik, akkor 
nem lehetne előbbi osztályt mutatni a fiu-ággal s igy 
eredetére nézve mint a honti, mint az abaujvári 
megyei jószágok egyedül a fiu-ágot illetvén, azokból 
részt venni nem lehetne. Lengyelfalva, hogy egyedül 
a fiu-ágra légyen impetrálva, a donatio mutatja. Igaz, 
hogy Várady Erzsébetit nagy anyánk, mint a két 
ágra regulázta; azonban azon regulatio iránt még 
kérdés támadna, ha valyon aszszony regnlázhatta-e 
félje halála után? valyon ususba ment-é? Annyival 
inkább, hogy az ellen a fiák mindnyárt protestáltak 
is, eddig a leány-ág birtokába nem eresztetett, és 
más környülállások is adódnának elő. Ezekhez járul
ván: hogy ha csak ugyan azon fassionak erejelenne 
is, annak megnyerésére, hosszas pörbe kellene keve
redni, azt felsőbb fórumokon tetemes költségekkel 
folytatni, akkor is, ha talán nyerné is, igen csekély
ségre szorittatna a leány-ág. — Továbbá, igaz lévén 
az is, hogy károsítások estek, azokat a Generális 
okozta s igy a fiakat, mint leányokat az időben 
érdeklette. A zálogos jószágokat még a Generalis 
eresztette ki, az investitiokból pedig senkit sem ré
szesített, s igy a kereset terhe egyenesen a Genera
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lis successerit illetné. Hogy Lengyelfalvának fele, az 
osztály szerint, egyedül a fiu-ágot illetné, a feliben 
lévő részit pedig a Generalis successoraitól száz ezer 
vfton. szerzetté meg Palásthy Ignácmé, a fia-ágra a 
felséges curia előtt ex dubio litis eventu kötött trans
actio mellet következésképen az egy-negyed-részre 
szorulna a kereset, mely igen csekélység. Végtére: 
bogy az Almásy pörben kötött transactio is már 
egyedül a fiu-ágot illetőnek ismerte el a pörben; de 
legfőképen a revelátiokban látott fundamentumokból 
is általlátliatni, hogy a mi oly hatalmas pörlekedők
kel történt, az fog vélünk is történni, addig pedig a 
sok költségek, fáradságok a nyerendő kétséges suc- 
cessiót megemésztenék. Más részről, hogy Lengyel- 
falvát, most is más idegen keresi pörrel, mint saját 
zálogját. Mind az előadott fontos és törvényes, s 
rationabilis, mint több előfordult okokra való nézve 
tehát a pörök kétséges kimenetele tekintetéből is, 
mind pedig az igaz vérség és atyafiság tekintetéből, 
és hogy több hasznot vehetnék gyermekeim most a 
tizenhatezer rínak., sok tehertől ez által megszaba
dulván, mintha ezentúl három annyi jutna; tek. Pa- 
lásthy Ignáczné aszszony le tévén tizenhatezer rftot. 
mostani folyó pénzben, minden actionalis praetensiókról 
ellene, és gyermekei ellen lemondok, és minden jus
somat, mely tek. Palásthy Ágnes után gyermekeimet 
az Abauj és Hont vármegyékben helyheztetctt, most 
birtokában lévő ingó és ingatlan jószágokból akár mi 
utón és módon illethetne, tettes. Palásthy Ignácmé 
aszszonyra, mint fiainak tutrixára általadom, s ruhá
zom örökösen s megmásolhatatlanu', mint egyedül 
fiu-ágot illető jószágokat, azok iránt semmi just és 
proprietást fel sem is tartok más esetben, hauemha
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a fiu-ág deficiálna; mert azon esetre, a mutua és 
reciproca successio felmarad és feltartatik. Ellenben 
feltartom jussomat és a successiót minden más vár
megyékben, úgy Erdélyországban találtatható, akár 
atyai, akár anyai jószágok iránt, mind ingó, mind 
i ngatlanokban; azért tartozni fog közleni az elenchust 
osztán pedig a mely levelekre szükség lészen, azokat 
vagy párban, vagy lia a környül állás kivánni fogja, 
in forma probante, a leveleket is kiadni, melyeket mi 
is a törvény rendelése szerint osztán visszaadni kö
telesek leszünk. — Ezen transactiót vagy a tek. 
tábla előtt, vagy a káptalanban megerősíteni, s újítani 
tartozuuk. Melynek örökös megtartására minden ké
pen, s állandóságára adtuk ezen örökös transactio- 
na.lis levelünket. Sign. Kassa, 27-a martii 1814. 
Pa'ásthy Anna, született Kéry mint gyermekeinek 
tutrixa és curatrixa m. p. (L. S.) Párnái Molnár 
xVntal m. p. (L. S.) Ezen transactiót minden czikke- 
lyében helybenhagyom Lengyelfalván 25. julii 1814. 
Molnár István m. p. (L. S.). Ezen transactiót az én 
jelenlétemben és megegyezésemmel megesett. Kassán 
27-a martii 1814. Ifjabb Párnái Molnár Antal m. 
p. Ezen transactio értelméhez képest kétezer r. frtot. 
váltó czédulában kezemhez vettem tekintetes Vitéz 
János úrtól. Kassán 27-ik mart. 1814. Ifjabb Párnái 
Molnár Antal m. p. (L. S.). Super cuiusmodi taliter 
(ut praefertur) facto, et celebrato, et exhibito tran- 
sactionali ipsorum tractatu, majorem in fidem, robur, 
et testimonium hasce usualis, et authentici sigilli 
nostri conventualis appressione communiri fecimus, 
eisdemque dnae. et dnis. transigentibus, futura jurium 
suorum, ac quorum interest, aut interessé poterit, pro 
cautela deservituras extradari literas nostras testimo-
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1815.

die 15-a mens 
maii. Nyitra 
Prot. 124. fol 
120.

1815.

die 20-a febr. 
Nyitra. Prot. 
124. fol. 138.

males. Quae dabantur e conventu nostro, in crastino diei 
sanctae Annae Matris gloriosissimae Virginis Mariae 
festi, in vigesimam septimam mensis Julii incidente. 
Anno reparatae per Christum salutis supra Millesimum 
octingentesimum decimo quarto. Andrea Zásio Prae
lato ac Praeposito Abbate ut supra fol. 22.

491.

Nos cap. ecclae. Nitr. — quod certa foemina 
■ Elisabetha Puha cognominata, nostram personaliter 
veniens in praesentiam . . . subnexam fassionem suam 
perennalem, slavico idiomate in scriptum conjectam . . .  
nobis praesentaverit. . . tenoris hujusmodi:

Én Puha Erzsébet, Puha Ferencz leánya, tudtul 
adom ezen Írásommal mindazoknak, a kiket illet, 
hogy öreganyám Majorovics Mária után rám maradt 
azon belső teleknek bizonyos része, mely Felső-Körös- 
kény Nyitramegyében fekszik, s mely annak idejében 
eladatott és azután Palásthy Mihályra szállt, s melyre 
két testvérem, Puha Mihály és József 4. év előtt 
Palásthy Mihálynak örökös fassiót tettek, egész öreg
anyai részükre is, melyből engem szegényt bizonyos 
rész illetett, s azért erre még tőle 10. forintnyi 
auctiót fölvettem. A miért is testvéreim részéről 
Palásthy Mihály számára tett örökös fassiót én is 
megerősitem és helyben hagyom. Nyitra, 1845. máj. 
15-én. Puha Erzsébet, f  

Unde nos etc. . . .

492.

Egr. Mathias Palásthy de eadem et Mezö-Keszi 
ex nob. condam d. Anna Drevedni progenitus, qua 
etiam sororis suae carnalis et uterinae nob. quippe
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d. Mariae Palásthy, spect. d. Joannis Nép. Szánthó 
de Pann conthoralis jura sustentans, coram v. capi
tulo catlir. ecclae. Nitr. . . .  die hodierna personaliter 
constitutus, contra quaevis et qualescumque nefors, 
stante dilectissimi genitoris sui egr d. Joannis P a 
lásthy de eadem et Mező-Keszi, cum nob. d. Fran- 
cisca Thuróczy de Alsó-Köröskény connubio, inter
venta respectus cunctorum jurium possessionaritim 
semet protestantes ferientium, praejudicia ac tractatus 
solemnem generaliter interponit protestationem . . . 
petendo super praemissa hac suo tempore et loco 
facta legali juris sui sustentativa cautela solitas sub 
authentico eosdem v. capituli sigillo sibi extradari 
literas testimoniales. Cum etc. . . .

/Palásthy János.
ITuróczy Francziska.

Palásthy Mátyás. /Mária.
tSzánthó János.

493. 1801.
Katona Judit, ns. Tóth János özvegye, szentg'áli Veszpr. káp-

t^län 39 szlakos, Veszprémmegyében a káptalan előtt, minden 1 
remélhető birtok-nyereményt, mely Potyondy Zsig' 
mond és társai ellen, a litéri, papvásári és mező- 
szentgyörgyi „ősi Palásthy-jószágoknak visszaszerzése 
iránt 1796. és 1800-ik évtől inditott perekből, a 
pernyerés esetében reája jutna, Katona Antal öcscsére 
átruházta; mert ő beteges, aggkoru és szegény, ki
vált az 1815-i nyomorúságos év után, mikor semmi 
búzája nem termett, úgy hogy az élelmére szükséges 
gabnát is Antal öcscsétől kapta, melynek ára 600. 
frtot. meghaladott. “
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1817.

die 12-amens. 
mai'tii Nyitni. 
Prot. 125. föl. 
37.
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Isos cap. cap. cath. ecclae. Isitr. — quod egr. 
Stephanus Palásthy et Franciscus Koncz, veluti ex 
duobus germanis progenitoribus condescendentes filii, 
nostram personaliter venientes iu praesentiam, oneri
bus . . . iu se ipsos assumtis . . . subnexam fassi- 
onem suam perennalem, latino idiomate conscriptam, 
exhibuerint nobis . . . contextus hujusmodi:

Inlrascripti, utpote Stephanus P— y, et Elvonom 
Koncz, Franciscus Koncz, ex Stephano Koncz. ex 
duobus veluti germanis progenitoribus condescendentes 
filii, assumtis in nos omnium eorum, quos negotium 
. . . concernere posset, quomodolibet oneribus . . . 
coram Y .  capitulo ecclae. Nitr. personaliter consti
tuti, vigore praesentium fatemur . . . quod nos per
durantibus modernis caristiae temporibus et rerum 
omnium medio compulsi, omne jus nostrum posses- 
sinnarium, qaalitercumque nos, veluti ex familia Erney 
condescendentes, nosque jure aviticae successionis per 
antenatos Ernyeyanos concernens, iu possessione Ger- 
gelyfalu cottu. Nitriensi ingremiata liabitae, actuque 
prae manibus spect. d. Stephani Besznák de eadem 
et suae dominationis spect. consortis nob. d. Petro
nelláé Szentkereszty de eadem ac aliorum composses
sorum existentium, ex ratione potissimum ea, quod 
praedictum jus possessionalium gravibus admodum 
investitionum summis affectum, et sub continuis liti
bus constitueretur, ob liocque et obstantibus insuper 
annorum conditionibus per antenatos nos attactos 
deobligatis per nos minime relui quiret, quia denique 
diversa cambia respectu praevie juris interventa, quo
rum resolutio nimis difficilis fiendam per nos redem
ptionem vetarent; ac proinde longe utilius futurum
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pro nobis esse persvasi, si praedictum jus nostrum 
Gergelyfalvense praeattactis suis dominationibus in 
perpetuum cesserimus, et pro danda nobis, titulo hoc, 
summa pecuniaria, oeconomiam nostram desolatam 
instruxerimus. Ex eo totum et omne jus . . . .  in 
possessione Gergelyfalva cottu. Nitr. quod nos con- 
cernerct, piae manibus cujuscumque esset, levatis sub 
hodierna a spect. d. Stephano Besznák de eadem et 
sua consorte tlor. 200. in ttlatas. suas dominationes 
in perpetuum transferimus et perennaliter fatemur 
nullum jus . . . pro nobis aut successoribus nostris 
reservando. — Nitriae 12. raartii 1817. Stephanus 
l ’alástby. f  Koncz Ferencz, m. p.

Unde nos etc. . . .

Nos cap. ecclae. Xitr. — quod honesta foemina die l-a mensis 

Maria Dubi, pro nunc Francisci Molnár consors, nec prot.'^ö.^ol! 
non providus Nicolaus Zsitny, qua prolium suarum47- 
ex Helena Dubi consorte, olim sua, susceptarum, 
naturalis et legitimus tutor et curator, nostram per
sonaliter venientes in praesentiam, onera . . .  in se 
assumta . . . subnexam fassionem suam perennalem, 
idiomate slavico in scripto appositam, exhibuerint nobis 
. . . tenoris huiusmodi:

Mi néhai idős Dubi Ferencz és neje, Kédey 
Máriának örökösei t. i. én Dúló Mária, azelőtt Tarkó 
Mátyás neje, jelenleg pedig Molnár Ferencz neje 
nevemben, — továbbá én Zsitny Miklós 4 gyerme
kem nevében, mint boldogult Dúló Ilona feleségem 
gyermekei, kik velem egy kenyéren vannak, mint 
igaz atyjuk és tutoruk a nyitrai székes káptalan előtt 
megjelenvén, minden terhet reárn és gyermekeimre
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vevén, ezen Írással tudtul adjuk mindazoknak, a kiket 
ille t: hogy mi nagy nyomorúságunkban fölkerestük 
Palásthy János urat, e nyitrai székeskáptalan jegy
zőjét, hogy miután ö is — mint a fíédey famíliának 
successora — már néhány év óta nyomozza a Tur- 
csányiak örököseit és különösen, néhai Turcsányi 
György és Sándor Anna utódait; bizonyos Itédey 
József után maradt birtok miatt, mely birtok Nyitra 
megye nemes Alsó-Köröskény, Mikófalva és puszta 
Nagy-Óhaj községek határában fekszik; s mely jószág 
már 80. év óta jelentékeny összegben elzálogosítva 
lévén, azt közülünk soha senki vissza nem válthatja, 
pedig annak a birtoknak egy harmada minket, mint 
Dúló örököseit, illetné; de miután Palásthy János 
Isten segélyével, reméli e port megnyerhetni és a 
birtokokat visszaszerezhetni; — ez okból, mivel mi 
e pör végét szegénységünk miatt be nem várhatjuk, 
föntnevezett Palásthy János úrtól 200. frtnyi auctiót 
mai napon felvettünk, és kaptunk, oly kikötéssel, 
hogy azon részt, a mely minket mint a Duló-család 
összes örököseit a Eédey József-féle birtokból illetne, 
azt mind Palásthy János urra és gyermekeire átru
házzuk és Örökre átengedjük s minden jogunkról le
mondunk. Továbbá lekötjük magunkat, ha esetleg 
Dúló András egy unokája, a ki mint árva a világba 
ment és nyoma tűnt — élne és haza jönne, részét 
követelné, kötelesek leszünk neki az általunk felvett 
összegből az őt illető részét t. i. 100. frtot. adni, 
miután ennyi illetné őt. Ezenkívül beleegyezünk és 
elismerjük, hogy ha netalán a Kristoffy család után, 
nagy-ohaji praediumban néhány föld volna, mely min
ket illetne, erről is Palásthy János ur és örökösei 
javára lemondunk és feljogosítjuk őt, hogy azokat
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bárkitől, esetleg tőlünk is visszaválthassa és örökös 
tulajdonába vehesse; ha pedig ezt valaki közülünk 
megakadályozni akarná, lekötjük magunkat 100. frtnyi. 
vinculumban. ISÍyitrán, 1817. ápril 1-én.

Unde nos etc. . . .

496. 1837.

Nos cap. cath. ecclae. Nitr. •— quod agilisdie 10; " e 118aug. Nyitr a.
Franciscus Koncz . . . nostram personaliter veniens Prot. 125. f ol 
in praesentiam . . . subnexam suam fassionem peren 
nalem, slavico idiomate cons riptam, exhibuerit nobis 
. . . tenoris sequentis . . .

En Alsó-Kereskény Koncz Ferencz, néhai Koncz 
István fia, Koncz Ferencz és Rédey Katalin fiától 
született gyermeke, magára vállalván gyermekeinek 
összes adósságait, elismerem és tudtál adom mind
azoknak, a kiket illet, hogy néhai örökösök nélkül 
elhalt Rédey József után, Nagy-Köröskény, Mikó- 
falvaés Puszta-Nagy-Óhaj határában, Nyitravármegyé- 
ben bizonyos birtok maradt, mely birtok már ötven 
év óta elzálogosítva van, s melyet most Palásthy 
János, e székeskáptalan jegyzője — mint a Rédey- 
család örököse — most igazságos utón visszaszerezni 
óhajtja, a Turcsányak és különösen néhai Turcsányi 
György és Sándor Anna successoraitól. Mivel pedig 
e birtokból nagyanyám révén, néhai Rédey Katalin 
után, egy bizonyos rész engem is illet, de nem lévén 
t dietségem e birtokot visszaválthatni, ez okból meg
kértem Palásthy János urat, adna nekem 100. frtot. 
és én viszont az ő javára részemről örökre lemondok.
Palásthy János ur a kívánt összeget nékem kifizetvén, 
miután a pör még sokáig elhuzódhatik és abból jöve
delmet nem fog huzni, azért s különösen azon okból,

20
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mert e birtokon már sok adósság van, s mivel a 
Duló-család is már megkapta az őt illető részét, én 
is minden a Rédey-birtokból engem illető részről 
lemondok, s minden just átruházok Palásthy János 
urra és gyermekeire. Nyitva, I b i 7. aug. 10. Fran
ci scus Koncz, m. p.

Unde nos ctc. . . .
Koncz István. 
.Rédey Kata.

Ferencz. Lóri.

í ’ercncz.

die 20. mensis Nos cap. catli. ecelae. Nitr. — quod egr. Ste- 
P n í  125^fö lphanus Palásthy, Catharinae condam Rédey nepos 
82- et successor, nostram personaliter veniens in prae

sentiam, onera prolium suarum . . . prout etiam 
germanae sororis suae Barbarae Palásthy . . .  in se 
assumendo . . . subnexam fassionem suam, slavico 
idiomate deductam et conscriptam, exhibuerit nobis 
contextus istius modi:

Én alulirt Palásthy István, néhai Palásthy 
Andrásnak, Palásthy János fiának fia, Koncz Eleonó
rának (ki Rédey Katalin leánya vala) született örö
köse, magamra vállalván gyermekeim, szintúgy édes 
testvérem, Palásthy Borbálának, ki az Alföldön fér
jénél lakik, minden terheit, kinyilatkoztatom ezen leve
lem erejénél fogva, mindazoknak, akiket illet, hogy 
bármely birtokrész, mely Rédey József után engem 
illetne, — ki örökösök nélkül elhalván —  Alsó- 
Köröskény, Mikófalván és Puszta-Óhaj határában, ez 
Nyitva vármegyében van, mely birtok már 50. év 
óta elzálogositva van, s melyet Palásthy János, a
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nyitrai káptalan jegyzője, mint llédey Erzsébet fia 
és utóda, igazságos utón a Turcsányiak és különösen 
Turcsányi György és Sándor Anna utódaitól vissza
szerezni óhajt. És miután e birtokból engem és test
vérem, Borbálát, bizonyos rész illet, öreganyám llédey 
Katalin után, én pedig azt szegénységem miatt pör 
utján vissza nem nyerhetem, azért Palásthy János ur 
ő kegyelmét megkértem, hogy az engem és testvérem 
Borbálát illető részt 100. írt. fejében vegye át. 
Palásthy János nevezett összeget nekem kifizetvén, 
én és nővérem, valamint gyermekeink részéről neve
zett birtokról mindenkorra lemondok. Ha pedig az 
én vagy nővérem gyermekei egykoron nevezett bir
tokra, melyet Palásthy János remél visszaszerezhetni, 
igényt formálnának, akkor egy szolgabiró előtt 50. 
frtnyi. vinculumban elmarasztaltatnak. Nyitrán, 1817. 
oct. 17-én.

Unde nos etc. . . .
Palásthy János.

I
/András.
(Koncz Lóri.

István. Borosa.

498.

Nos cap. cath. ecclae. Nitr. — quod providus dt 
Franciscus Koncz, filius Stephani Koncz ex Alsó- H 
Kereskény, nostram personaliter veniens in praesen
tiam, . . . subinsertam perennalem suatn fassionem, 
slavico idiomate in scripto appositam, nobis exhibuerit 
. . . contextu uti sequitur : (Magyarra fordítva.)

Én Koncz Ferencz, de .Alsó-Kereskény, Koncz 
István, néhai Koncz Ferencz és Hé day Katalin fiának

1819.

3 14-a mart. 
,'itra. Prot. 
5. föl. 249.

26 *
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1819.

die 10-a mens, 
aug. Nyitra. 

Prot. 125. fol. 
271.

fia, magamra vállalván saját és gyermekeim terheit, 
ezennel tucltul adom: hogy azon fele rész, mely 
Nyitramegyében fekvő Alsó-Kcreskény határában levő 
birtoknak azon fele része, mely bold, öreganyám után 
reám szállt és pedig melyből bizonyos része a malom
ból, a földekből és az úgynevezett Mikófalvi rétből, 
s mely rész birtokot még öreg anyám elzálogosított 
s melyre atyám is velem együtt auctiót felvett; s 
miután én szegénységemben ezt ki nem válthatnám, 
Palásthy János e nyitrai káptalan jegyzőétől 70. írt. 
felvettem, mely összegért az engem illető részt ezen
nel ráruházom örökre, oly föltét mellett, hogy azon 
Mikófalvi rétről, melyet Thuróczy Károly és ennek 
neje Cseh Katalin jó karban tartottak s pénzt rá 
költöttek, s mely úgyis Palásthy János mostani nejé
nek Thuróczy Francisca gyermekei és utódaira fog 
szállni, egyedül Palásthy János disponálhasson. Nyitra, 
1819. márczius 14-én.

Unde nos etc. . . .
(Palásthy János.
ITuróczy Francziska.

499

Nos cap. cath. ecclae. Nitr. — quod egr. et. 
nob. Emericus Palásthy, qua etiam ex Julianna 
Gyöpös consorte olim sua progenitarum prolium na
turalis et legitimus tutor; item Michael Palásthy et 
consors sua Elisábetha Setét, nec non Josephus líáoz, 
Emericus et Valentinus, ambo Erney, . . . nob. 
d. Maria Takács egr. condam Stephani Thuróczy 
relicta vidua, nostram personaliter venientes in prae
sentiam, omnes tamquam in una eadem causa, 
actore et dno. Joanne Köröskény, ad inclitam tabu-
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lam regiam suo modo evocati existentes; . . . quam 
et in aliis omnibus causis suis . . . egr. et nob/Jose- 
phum Baranyay, alterum Josephum Sido, Michaelem 
Batta et Emericum Lisovény . . .  in suos veros, 
legitimos constituerint procuratores. Dando etc. R a
tum etc. . . .

iPalásthy Imre. 
(Gyepes Juli.

IPalásthy Mihály. 
(Sötét Erzse.

500. 1820.

Dumaney Borcsa bárónő, 1759. jan. 13. a jászói Jászó. Statu- 

convent előtt vasmegyei birtokát IJraj-ujfalu, Sz. Ivánfa 4 . f. 3 4 5 .' 
és Niczkiben, Palásthy József ezredesnek 8000. írt
ban. zálogba adta; később minden jogát felsőszopori 
Nagy Jánosra ruházta; ezt ismét báró Sallhausen 
Móricz fiának, Móricznak, és Dőry Anna báró kisasz- 
szonynak ügynöke, ugyanazon birtokot örök áron 
20,000. írtért, végkép eladta.

501.

Nos cap. cath. ecclae. Nitr.
1823.

quod egr. Jo- die 6-a mensis 

sephus Dcmecs et Anna Pavlovits ac Maria Kovar- prot. íf^foL
f ) Q

esik omnes in possessione Alsó-Köröskény commo
rantes, nostram personaliter venientes in praesentiam 
. . . subnexam fassionem perennalem slavico idiomate 
confectam et conscriptam exhibuerint nobis . . . .  
tenore ut sequitur: (Magyarra fordítva.)

Én alulirott Demets József, Demets Mihály és 
néhai Pavlovits Katalin fia, szintúgy Paulovits Anna 
és Kovarcsik Mária, Koszorús Katalinnak leányai, 
ki először Paulovits, azután Kovarcsik neje vala, 
ezen nyitrai káptalan előtt kijelentjük, hogy azon 
Alsó-Köröskény határában fekvő, egy telekre eső 
negyed malom-rész, mely öreganyánk, néhai Koszorús
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Katalin után reánk 6. gyermekre szállt, s melyből 
mindenik évi 6. mécz gabonát kap; — s mely malom, 
miután mintegy 17. év előtt tetemes javitást igényelt, 
mely idő alatt körülbelül 5 — 6. évig semmi hasznot 
nem hozott, s melyet az összes compossessorok javí
tottak s egy-egy telekre 120. főnyi kiadás esett; 
akkor a mi anyai részünkre eső kiadásokat Palásthy 
János és neje Thuróczy Francisca harmincz írttal, 
fedezte és a többletet nekünk, hat gyermeknek ki
fizette ; a miért akkor a mi részünket megtartotta és 
most is birja. Továbbá mi, három testvér, ezen min
ket illető malom végre jelen szükségünkben 20. 
írtjával, kielégített, a miért is mi ezen egész minket 
illető malom-részt Palásthy János, e nyitrai káptalan 
jegyzőjének, — miután úgy is a Palásthy-család ezen 
malmot haereditarie birja — átadtuk és részére min
den jogunkról lemondtunk. 1823. május 6.

Unde nos etc. . . .
(Demets Nihály. (Koszorús Kata.
(Paulovics Kata. l l )  Paulovics.

I 12) Kovarcsik.
József.

1824. 502.

die 30-a meus. Köb. dna. Josepha Zsolnay egr. condam Petri 
P roT íf'P foL  Predanóczy relicta vidua, in omnibus negotiis suis
12S . . . m suum verum, legitimum . . . egr. Mathiam 

Palásthy de eadem complurium incl. cottum. tabulae 
judr. assessoram, perdilectum quippe affinem suum 
. . . constituerit plenipotentiarium. Dando etc. . . .

Zsolnay Jozefa, sógora Palásthy Mátyás.
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Nos cap. cath. ecclae. Nitr. — quod die 3-a 
apr. anui 1823. egr. Michael Palásthy de eadem, 
filius And reae, filii Joannis Palásthy, nostram per
sonaliter veniens in praesentiam . . . certum scriptum 
clause confectum, certesiae involutum et ab extus 
ejusdem sigillis munitum, nobis exhibuerit, declarando 
. , . idem scriptum suum testamentum . . . conti
nere. Cujus quidem testamenti, die 8-a julii 1824. 
in cap. nostro, legali sua forma reservati et publi
cati tenor et verbalis contextus sequerentur hunc in 
modum:

Én alulírott, négy gyermek atyja, és pedig első 
feleségem, Molnár Katalintól: Mária és Katalin ; a 
másodiktól, Brogyányi Máriától: Teréz és Mihály, 
Isten kegyelméből 63. évet élve, sok viszályt és port 
kétféle gyermekeim miatt szenvedve, nehogy halálom 
után birtokom pör tárgya legyen, ezért a következő 
végrendeletet teszem : Felső-Köröskényi fundusom jobb 
felét Puha Ferencz örököseitől perennaliter vettem, 
a másik felét, nyugat felől, Puha Ferencz örököseitől 
szereztem meg, mely utóbbit leányaim, Mária és 
Katalin jelenleg bírják. E két fundust összekapcsolva, 
rajta egy házat emeltem. Ez utóbbi fél fundust az 
épületekkel együtt legifjabb fiam, Mihálynak testálom, 
oly kikötéssel, hogy két testvérének, Mária és Kata
linnak 200— 200. irtot, kifizessen, beleértve azon 
100. frtot. is, melyet Mária leányom már tőlem 
kapott; de ezen összeget csak akkor köteles lesz ki
fizetni, ha az épületeket úgy hagyják, mint jelenleg 
állnak, s ha port indítanának ellene, úgy egy kraj- 
czárt sem köteles nekik adni. Hozzáadva még azt, 
hogy azon darabka föld, mely az Ordódy-féle birtok

5 0 3 .

die 8-a mensis 
julii. Nyitra. 
Prot. 127. föl. 
159.

1824.
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mellett van, nem tartozik a Puli a-féle fundus felébe, 
mert azt Gyepes Lászlótól vettem. A Hrabinya-féle 
dűlőben létező szántóföld ezen fundushoz tartozik, és 
felét Mária és Katalin leányaimnak, a másik felét, 
melyet vettem, Mihály fiamnak hagyom. A felsö- 
köröskényi árok mellett fekvő rét sziutén e fundus 
kiegészítő része; felét Mária és Katalin, a másik 
felét, melyet vettem, Mihály fiam bírja. — Továbbá 
kijelentem, hogy Mária és Katalinnak öreganyjuk után 
járó illetéküket már kifizettem. Továbbá a Püspökiben 
fekvő rét, mely már 160. évig volt elzálogosítva, 
szintén enyém; e rét, mely talán e fundus tartozékát 
soha se képezte volna, ha azt költséges perrel vissza 
nem szerzem, méh’ pörben Palásthy János ur és 
néhány jóakaróm nagyban segítettek. Az investitionalis 
summát kifizettem s testvérem, Palásthy Jánosnak 
fáradsága és kiadásaiért 190. frtot. adtam. Ez tehát 
az én acquisitióm. E rétnek felét engedelmemmel 
Bereczky Madurkayval kaszálták, s ennek daczára 
Madurkay, habár agyonütéssel fenyegetődzött, de 
megsajnálva Mária leányomat, mivel sok gyermeke 
van, e rétnek felét neki és Katalin leányomnak, a 
másik felét pedig Mihály fiamnak hagyományozom. 
Az alsó-köröskényi fundus, a mely anyai pénzen vé
tetett, úgyszintén a nyitrai határ mellett fekvő rétet, 
egy szántófölddel együtt, mely utóbbi az ürményi 
útnál fekszik, mind e házhoz tartozókat, Mihály és 
Teréz oszszák fel egymás közt.

3. Az öregatyai fundust, mely szántóföldek, rét 
és a malom-részből áll s melyhez hozzá van csatolva 
Borbála nővérem része is, úgyszintén öreg Palásthy 
József fiának, Józsefnek szántóföldje is, négy egyenlő 
részre osztassák fel.
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4. A Demets-féle házat és rajta fekvő pénzekkel 
és hozzátartozó földekkel, Mihály fiamnak hagyom.

5. A Jaholánszki-féle szőlőnek alsó felét Te
réziának, Mihálynak a felső felét a hajlékkal együtt 
adom.

G. A bitai nagy szőlőt és hajlékot Mihály és 
Terézia közösen birják. A bitai szőlőnek végét 
Mária kapja; a szilvást azonban Mihály és Teréz 
kapják meg.

7. A két alsó, úgynevezett hitanszki-féle szőlő
hegyen levő szőlőt fiamnak hagyományozom, de ebből 
Katalinnak 100. frtot. tartozik kifizetni, vagy ezen 
összegnek megfelelő szőlőt, vagy szántóföldet adni, 
mivel már Katalin 300. frtot. kapott.

8. A Prichovszka-féle perennaliter vett résznek 
azon szántóföldjét, mely az örményi ut mellett fek
szik, és a körtefák mellett fekvő irtványföldet és az 
Emőke mellett fekvő rétnek egynegyedét, nemkülönben 
azon rétet is, mely Palásthy János és Kovarcsik 
rétjei közt fekszik, mivel azt már anyja, Setét Erzsé
bet reá hagyta, én is Mihály fiamnak adományozom, 
végre az alsó-köröskényi irtványföldet is, melyet István 
testvéremtől vettem, neki adom.

9. A bitói-féle dűlőben fekvő és általam Godár 
Máriától, nemkülönben alsó-köröskényi határban fekvő 
Huszár úrtól vett szántóföldeket, melyeket zálog
képen bírok, ha kiváltják, a pénzt Teréz leányomra 
hagyományozom, szintúgy a Püspökiben fekvő rétet, 
melyet 200. írton. Szalókynétól zálogban tartok, 
Teréz leányom fogja kaszálni, ha pedig kiváltja, azon 
200. frtot. leányom kapja.

10. Ezen ház kifizetésére, melyet Mihály fiam
nak hagyományoztam, Mária és Katalin részére fog
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szolgálni a bitói-féle szántóföld, ha pedig az nem 
volna elég, egy más szántóföld Minár Samu mellett 
fog szolgálni; ha pedig ebből többlet főn maradna, 
szintén Mária és Katalinnak adományozom.

11. Minden még fönnmaradt acquisitiómat Mihály 
fiamra hagyományozom.

12. Minden bármi halálomkor fog találtatni há
zamban, úgymint ruha, ezüst, bútor, gabona, bor, 
szóval az egész fundus instructussal és az az évi 
terméssel, Mihály fiamra hagyományozom és pedig 
először azért, mivel én minden leányomat tehén, lóval 
és berendezéssel kiházasitottam, és másodszor, a föl
deket bevetve átadtam.

13. Fiam Mihálynak azért hagyományozom az 
egész fundus instructust, hogy temetésemet tisztessé
gesen végezhesse el. Síromra kőkeresztet emeltet, sz. 
miséket mondat: Nyitván, a Maria-hegyen, továbbá 
Alsó- és Felső-Köröskényben, azonkívül 100— 100. 
frtot. fizet anniversalis részére Köröskényben, a bará
toknál és piaristáknál. Végrendeletem végrehajtóul 
Palásthy Mátyás testvéremet kérem fel. Felső-Körös- 
kény, die 25. martii 1823.

Palásthy János.
I

András.

e ás. István. ^Mihály. János. Portsa,
ly Antónia. 11) Molnár Kata. 2) Brogyányi Mária.

Mária. Kata. Teréz. Mihály.

Palásthy József.

József.
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Nos cap. cath. ecclae. Nitr. —  quod nob. dna. 
Theresia Romrajter, egr. Francisci Morvay contlio- 
ralis, personaliter veniens in praesentiam nostram . . . 
subinsertam fassionem perennalem, slavico idiomate 
concinnatam . . . exhibuerit, tenore, uti sequitur: 
(Magyarra fordítva.)

Én Romrajter Teréz, Morvay Ferencz neje, néhai 
Romrajter István és Palásthy Erzsébet leánya; Rom
rajter István pedig Romrajter László és teleségének 
Papp Erzsébetnek, — ki néhai Papp György nővére 
vala fia, tudtul adom mindazoknak, a kiket illet, 
hogy tekintetbe véve azon sok jótéteményt, melyet 
nagybátyám Palásthy Mátyás irántam tanúsított, s 
különösen hogy néhai Romrajter Sándor után maradt 
birtokot visszaszerezte, és hogy felső-köröskényi há
zamat kijavíthassam és hogy birtokomat megláthas
sam, — azért azon felső-kereskényi curialis belső 
telket és ehhez tartozó egy szántóföldet, mely még 
1785. január 17. Csech László consiliarius 192. frt. 
zálogba vett, s melyet most is még utódai bírnak, 
— s mely telek és szántóföld Papp György, Papp 
Erzsébet testvére után egyedül engem illet, —  Pa
lásthy Mátyás és felesége Zolnay Antóniának 40. 
írtért, perennaliter átengedtem. Nyitra, 1825. dec. 12.

Unde nos etc. . . .
(Romrajter László.
(Papp Erzse.

I
/Romrajter István.
(Palásthy Erzse.

I
(Teréz.
(Morvay Ferencz.

504 .

die 13-amens. 
decemb.Nyitr. 
Prot. 127. föl. 
252.

1825.



4 1 2

dl! 1 *,9‘a“ e“s- Nos cap. catli. ecclae. Nitr. — quod uob. d.
Prot. 128. föl. Julianna Tarkó, egr. condam Stephani Tarkó, ex nob.

condam d. Barbara, filia, egr. condam Pauli Palástia
dé eadem et Mező-Keszi progenita, tilia, egr. vero 
Stephani Tóth conthoralis, nostram personaliter ve
niens in praesentiam . . . exhibuerit nobis . . . sub- 
insertam fassionem sitam perennalem nativo patriae 
huius idiomate in scripto appositam . . . tenoris se
quentis :

Én alább is megirt Tarkó Julianna, nemz. Tóth 
István hitvese, néhai nemz. Palásthy Borbála és 
nemz. Tarkó István, néhai nemz. Palásthy és Mező- 
keszi Palásthy Páltól és ítédey Örzsébettől született 
leánya, jelen való örökös fassiónak rendivel vallom 
és bizonyítom. Hogy én elkerülhetetlen szükségemtől 
viseltetvén . . . fölvévén mai napon tek. és nemz. 
Palásthy Mátyás öcsém uramtól 157. rénusi irtokat., 
a mely summa pénzben azon Alsó-Köröskény határ
hoz tartozandó mikófalvai praediumban levő . . . 
10. mécz alá való ősi szántóföldemet, most nevezett 
öcsém uramnak . . . örökösen eladtam . . .  és sem
minemű tulajdonságot magamnak avagy successorim- 
nak főn nem tartván.

Unde nos etc. . . .
/Palásthy Pál.
ÍRédey Erzse.

I
/Borcsa.
/Tarkó István.

I Juli.
(Tóth István.

1826. 5 0 5 .
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506.

Molnár Jozefa, Palásthy Vidor ellen pert vitt, 
s az eperjesi kér. kir. táblán megnyerte, a Palásthyak 
birtokának harmad részére, a kamatokkal együtt 5 3 2 1. 
irt. 8Vg krban. Ezt Palásthy Victor kifizette, s Mol
nár Jozéfa a jászói convent előtt nyugtázta. „Ezen 
transactiót, a t. jászói conventus előtt, személyesen 
megjelenvén, szóval is minden pontjaiban helyben
hagyom és megerősítem. Kelt Jászón, 1827. észt. 
aug. 16-án. Josepha Molnár. Coram nobis Norberto, 
Mich, et L. B. Fischer, m. p. jur. conv. et Gfasparo 
Nyulassy de Csaholy. m. p. jur. conv.

507.

Kos cap. oath, ecclae. Nitr. — quod egr. Caro
lus Tóth de Eyitra-Ivánka, qua tarnen nob. d. Annae, 
natae Kászonyi de Tóth-Várad, egr. Joannis condam 
Thuróczy de Alsó-Köröskény relictae viduae, virtute 
reproductarum, sibique adhunc actu in specie attri
butarum et ex particulari incliti cottus huius Nitr. 
de dato 5-ae sept. anni. c. 1827. celebrata congre
gatione emanatarum literarum testimonialium, legiti
mus plenipotentiarius, nostram personaliter veniens in 
praesentiam . . . subnexam fassionem perennalem 
latino idiomate in scripto deductam atque pro egr. 
Mathia Palásthy de eadem et Mezőkeszi ejusdemque 
successoribus cessionäriis legatariis super domo in 
superiori civitate hac Nitria sita — celebratam, 
propriaeque manus subscriptione, usualique suo sigillo 
firmatam, . . . nobis exhibuerit . . . tenore, uti 
sequitur:

Infrascrip tus, qua . . . Annae Kászonyi . . . 
nstitutus plenipotentiarius, vigore praesentium fateor.

16. aug. Jászó. 
Prot, 20. f. 13.

1827.

1S27.
die 7-a mensis 
sept. Nyitra. 
Prot. 128. fol. 
121.
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quod qualemnam curialem domum, cum cunctis . . . 
appertinentiis in superiori civ. Nitria . . . dna. Anna 
Kászonyi in anno adhuc 1821. die 24. sept. spect. 
ac gén. d. Mathiae Palásthy de eadem pro flor. 3000. 
reluitionalium vendiderat, quamque summam d. emptor, 
perhibente quietantia supertitulatae d. vendentis, eidem 
etiam effective persolverat, eamdem domum, in qua 
ceteroquin jam a tempore factae emtionis d. proprie
tarius Mathias Palásthy plures sumtuosas . . . fecerat 
reparationes, saepefato spect, d. Mathiae Palásthy 
ejusdemque utriusque sexus successoribus cessio- 
narius et legatarius in 3000. flor, valutae Vien
nensis summa perennaliter vendo. Datum Nitriae 7-a 
sept. 1807. Carolus Tóth m. p. Annae Kászonyi 
plenipotentiarius.

Unde nos etc. . . .

1829. 508.

die 2i-amens. Nos cap. cath. ecclae. Nitr. quod egr.
rrotmi 2 9 /VfoL Michael Palásthy de eadem . . . personaliter veniendo 
<9' in praesentiam nostram, per modum solemnis prote

stationis exhibuerit nobis subinsertum scriptum suum, 
latino idiomate deductum . . . tenoris sequentis: 

Coram v. cap. cath. ecclae. Nitr. egr. Michael, 
filius alterius condam Michaelis, filii Andreae, filii 
Joaunis Palásthy de eadem et Mező-Keszi ex nob. 
olim d. Maria, filia egr. condam Joannis Brogyányi 
progenitus, personaliter adstans, tam suo, quam et 
carnalium sororum suarum Mariae et Catherinae 
Palásthy ex nob. olim d. Catharina Molnár procre
atarum et per hanc ex familia Lapos, alias Körös- 
kényi descendentium nominibus et in personis in 
forma solemnis protestationis . . . detegit sequen-
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tibus: qualiter nimirum sibi jus perenne ad prae- 
libatae familiae Lapos bona habenti, junctim cum 
praenominatis sororibus innotuisset, antenatos et co
gnatos praefatae familiae Lapos de bonis et juribus 
suis haered itariis aut alio legitime successionis titulo 
eosdem concernentibus, inque possesionibus Felső
ét Alsó-Köröskény, Ivánka, Örmény, Szent Mihályur 
in cottu Nitr. . . . habitis diversas fassiones, con
tractus et transactiones coram diversis locis credibi
libus, aut etiam privative pro quibusdam sive amicis 
. . . sive a sanguine prorsus alienis fecisse damno et 
praejudicio suo successorumque Laposianorum . . . 
manifesto. Hinc ne per taciturnitatem suam, talismodi 
praejudiciosis actis et factis . . . consensisse sub- 
sumantur, successores familiae Lapos . . .  a singulis 
damnosis fassionibus, venditionibus . . . inhibet. Non 
secus etiam a cunctis semet post nob. olim d. Mariam 
Brogyányi, matrem suam desideratissimam, qualiter
cumque respicientium jurium involutionibus, ac aliis 
quiouscumque in linea sive paterna, sive materna 
considerandorum antenatorum suorum protestanti prae
judiciosis actis et factis in forma juris praescripta 
solemniter contradicit. Nitriae 3-a febr. 1829.

Unde nos etc. . . .
Palásthy János.

' I
András.

I
/Mihály.
(Brogyányi Mária.

Brogyányi János.

Mária.
I" Palásthy Mihály.

2) Mihály.
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die21-a mens. Nos cap. cath. ecclae. ISTitr. — quod egr. Mi- 
Prot. m 'fo t chad Palástliy de eadem, filius alterius Michaelis ex 
9ö- nob. olitn d. Maria Brogyányi progenitus nostrum

personaliter veniens in praesentiam, exhibuerit nobis 
originale testamentum Adami olim Dubay, proavi 
alias sui in possessione Kis-Hind die 2-a Julii anno 
1801. conditum et emanatum, petens nos . . . etc. 
huiusmodi testamenti tenor erat.

Ezen végrendelet 10-ik pontja a Palásthy csa
ládra vonatkozólag úgy hangzik: Brogyányi Mária, 
Palásthy Mihály társának, ámbár- Kereskényberr ke
resett jószágomat előbb már kiadtam volt, azon felől 
hogy 75. frt. készpénzben fizetődjék ki, rendelem.

Unde nos etc. . . .

1832.
die 29-a meus. Nos cap. cath. ecclae. Nitr. — quod nob. Ca- 
î i-ot. nlc 'ioi. tharina, uata Tarkó, Josephi Baják consors, nostram 
54- veniens in praesentiam, . . . subnexam lassúméin

suam et cessionem perennalem, nativo patriae huius 
idiomate concinnatam . . .  in scripto nobis exhibuerit 
textus sequentis . . .

Bn nemes Tarkó Katalin, Baják József hitvese, 
néhai Tarkó Mátyás és Setey Mária leánya, adom 
tudtára, akiknek illik, hogy én elkerülhetetlen szük
ségemtől viseltetvén, de kenyér dolgában legfölöttébb 
szűkölködvén, fölvevén mai napon tek. Palásthy 
Mátyás úrtól és ő kegyelme hitvestársától, nemz. 
Zsolnay Antónia asszonytól 80. rénesi irtokat, kény- 
telenittettem . . Alsó-Köröskényi curialis helységben 
belső telekemet . . .  és pedig ezen teleknek felső
feliből egynegyed részét. . . szántóföldecskékkel együtt
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(egy mécz alá) öreg erdő dűlőben . . . szintén egy 
mécz alá. Thuróczy nemzetség erdő alatt egy véka 
alá. Kenderes földek közt . . . egy véka kendermag 
alá valót . . . végre Dezsericza mellett egy rétecs- 
két . . . örökösen eladni; titulált t. vevő feleknek, 
Palástliy Mátyás urnák és ő kigyelme hitvestársának, 
mint néhai Redey Erzébet öreganyjok és ennek bátyja 
Rédey József ur által osztályos és vér szerint való 
atyafiaknak, mind a két ágon levő maradékjainak. . .  
örökösen eladtam.

Undo nos etc. . . .

/Tarkó Mátyás.
ISeley Mária.

/Kata.
IBaják József.

511.

Nos cap. catli. ecclae. Nitr. — quod egr. Joan
nes Finta, nostram personaliter veniens in praesen
tiam . . . subnexam fassionem suam perennalem. 
slavico idiomate concinnatam . . . exhibuerit . . . 
tenoris sequentis: (magyarul):

Én Finta János, Zséren lakozó nemes, magamra 
vállalván mindennemű terheket, tudtul adom . . . 
hogy testvérem, Finta Anna férjét, az őt illető osz
tályrészét kifizethessem s különösen, hogy gyerme
keimnek ezen Ínséges esztendőben kenyeret vehessek, 
kénytelenittettem ez nemes Nyitr a vár megyében és 
Felső-Köröskény határában fekvő, engem a Palástliy 
osztályrészből illető egy szántóföldet Palásthy Mihály 
és örököseinek 90. írtért, örökképen eladni. Finta 
János, f

Unde nos etc. . . .

183G.

die 14-a mens, 
jaii. Nyitra. 

Prot. 131. föl. 
192.

27
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Váczihh. irat
tárból.

1837.

1838.

die 13-a Julii. 
Nvitra. Prot. 
132. föl. 200.

Palásthy Ágoston, palásti, drenói, felső-rakon- 
czai ősi családi birtokokat, melyek 600. éven át a 
család kezében voltak, a váczi káptalan előtt szi
tányi Ullmann Móricznak 135,000. pfért. örök áron 
eladja.

5 1 2 .

513.

Nos d. Antonia nata Zsolnay, relicta, egr. Pa
lásthy Mathiae, qua etiam prolium a marito sus
ceptarum naturalis tutrix et curatrix, in cap. nostro 
ecclae. Nitr. personaliter existens, praeadjacentem 
fassionem suam nobis exhibuerit . . .

Alulírott úgy is mint Istenben bold, kedves fér
jemtől, nemes, nemz. és vitézlő palásti és kis-keszei 
Palásthy Mátyás úrtól nemzett gyermekeim termé
szetes és törvényes gyámja és gondviselője, adom 
tudtára . . . hogy miután férjem halálától magzatim 
költséges nevelésével terheltetvén, Nyitni felső-váro
sába helyezett és a kisbérlök által romlott állapotba 
ejtett házamnak javítását a jószágom jövedelméből 
megtenni nem győzvén, nehogy ez végső romlásba 
kerüljön, aztat jó karba hozni akarván, azért ezen 
curialis házamnak, vagyis inkább belső telkemnek 
egész hosszában és a bástyafal végén négy, az uteza 
végén pedig szintén 4. ölnyi és négy lábnyi széles
séget egyenes lineában egészben az utczáig, a mint 
kijelölve vagyon, foglaló és tisztelt Sztankovánszky 
Mihály ur házának szoros szomszédságában fekvő, 
mostanáig kertnek használt részét, ugyan többször 
tisztelt nemz. sztankováni Sztankovánszky Mihály 
urnák és hites társának, n. Kopp Erzsébet asszony
nak . . . 300. váltó forintokban és 5. aranyokban



4 1 9

örökre eladni kénytelenittettem, következő feltételek 
mellett:

1. Tartoznak vevők a vonal hosszában falat 
emelni, de abba ajtót vagy ablakot kivágni nem 
szabad.

2. Tartozik vevő, miután a kapu az eladott 
részen fekszik, följebb állitani és felépíteni saját költ
ségén. A kertben levő gyümölcsfák utáni haszon a 
vevőket illeti.

Nyitra. 1888. július 12-én. Zsolnay Antónia 
mp., néhai Palásthy Mátyás özvegye. Coram nobis 
Josepho Soóky, cott. Nitr. judlium. Antonio Burián 
cott, Nitr. jurassor.

Undo nos etc. . . .

Palásthy Victor kis- és középturi birtokot K a-V áczi káptal. 

locsa Antal és neje, Etthre Annával felcseréli, s kap 
Tápiósápon, Jakabszálláson és Boldogkátán birtokot, 
a váczi káptalan előtt. Mivel a pestmegyei birtokok 
Etthre-családnál ősi birtokok voltak, Török Gábor a 
váczi káptalan előtt tiltakozott.

Egr. Stephanus Palasthy, in capitulo Nitr. per- apnl-l Nyitra 
°  f  J  ’  1 , „ 1 Prot. 133. föl.

sonaliter constitutus, praesentem perennalem fassionem 127.

suam, propria manu hic cruce signatam . . . cou-
firmavit.

Én alulírott Palásthy István, magamra vállalván 
mind a két ágon levő gyermekeimnek . . . ezen 
levelemmel vallom, hogy elkerülhetetlen szükségből 
kényszerittetvén, de főképen azon kényszerítő oknál 
fogva, hogy minden marhától, a melylyel csekély

27*
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gazdaságomat mivelhetném, megfosztva lennék, ezen 
nemes Nyitna vm. Cfergelyfalu nevű helységben enge- 
met örökös jussal illető rész jószágot, melynek bir
tokában néhai t. Beznák István ur örökösei létez
nének, úgy azon jószágból, másoknál is némely 
részecskék zálogban volnának, minden azokban fekvő 
korcsmákkal, malmokkal, úgy nemkülönben hozzátar
tozandó épületekkel, szántóföldekkel, rétekkel és akármi 
néven nevezendő egyébb haszonvételekkel egyetemben 
t. Szentkereszty Petronella asszonynak, néhai nemes 
Beznák István ur özvegyének s mindkét ágon levő 
törvényes maradékainak 50. írtban, örökképen . . . 
eladom. Palásthy István, f

1845. 516.
datumaug.30. Mi nyitrai székesegyház egyházi káptalan, adjuk 
m foi. 2 8 1 *' tudtára . . . .  hogy szül. ngys. Palásthy Ludovica 

asszony, vit. Szmida Mátyás hites ügyész ur hitvese, 
előttünk személyesen megjelenvén, — föntisztelt férjét, 
Szmida Mátyás urat mindennemű dolgaiban és ügyeiben 
teljes hatalmú törvényes megbízottjának a vissza- 
hivatásig — vallotta, tette és rendelte légyen, e tc .. . .

iSzmida Mátyás, 
tralásthy Lajosa.

Szent-András Mi nyitrai székesegyházi káptalan, adjuk tud-
napján. Nyitra tára . . . .  hogy ns. Palásthy Mihály, tek. nemes 
2 8 2* 134 ío1 nyitramegyei táblabiró ur, úgymint nemes árva Korosy 

Flóris, most tisztelt Nyitra vm. által rendelt külön 
gyámja, előttünk személyesen megjelenvén, ő ellene, 
mint említett Korosy Flóris gyámja ellen, akármely 
törvényes biró előtt indított vagy indítandó peres
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ügyekben nemz. és vit. Turcsányi Antal, Dévay 
Zsiga és Fiuk Eduárd ügyész urakat prókátorínak 
vallotta, tette és rendelte légyen, etc. . . .

518.

Mi nyitrai székesegyházi káptalan, adjuk tud
tára . . . .  hogy ns. és vit. Matyasovszky József, 
Thuróczy János, Palásthy Mihály, Morvay István, 
Takács Pál, Madurkay János, Gáspár és Lukács, 
Koncsek János és István, nemkülönben néhai P —y 
Mátyás ö/v., szül. Zsolnay Antónia asszony, továbbá 
Palásthy Teréz, Ernyey János, Madurkay Anna, 
Skarka Imre, Matyasovszky Mária, Sivó János, 
Matyasovszky Anna, Takács Gáspár hitvesei, mind
nyájan előttünk személyesen megjelenvén, azon t. n. 
Nyitra vármegye tiszti ügyészi, keresőleges perben, 
mely Nyitra város határában általok birt telkektőli 
adófizetése iránt, ellenök t. k. tábla előtt közbevetett 
fellebbvétel végett indíttatott, nemes és vit. Detrich 
Eduárd, Mátray Jőzsef, Keller László, Jánosy Sán
dor és más országos hites ügyész urakat prókátoruknak 
vallották, tették és rendelték légyen, adván és enged
vén, stb. . . .

519.

Mi nyitrai székesegyházi káptalan, adjuk tud
tára . . . hogy n. és vit. Markhót Imre ur, egy
részről, másrészről pedig n. és vit. Palásthy Vincze 
ur, mindketten előttünk személyesen megjelenvén. . .  
lejjebb leirt honi nyelven írásban foglalt örökös csere
levelüket . . . benyújtották . . . következendő tar
talommal :

Alulírottak: egyrészről én, n. Palásthy Vincze,

1845.

nov.28.Nyitra. 
Prot. 134. föl.
290.

1846.

Február 28-ik 
napján. Nyitra 
Prot.l35.fol.3.
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másrészről én, n. Markkót Imre, adjuk tudtára . . . 
hogy mi gazdaságainkat mindkét részrőli könnyebb 
és hasznavehetőbb állapotba hozása végett, Alsó- 
Köröskény, ezen n. Nyitravármegyében kebelezett 
helységben fekvő telkeink és épületeink iránt örök 
időkre változhatlauul tartandó cserére léptünk, annak 
szentül való megtartására magunkat, utódainkat . . . 
ünnepélyesen lekötvén:

1. Én ns. Palásthy Vinczc cserébe adom ns. 
Markhót Imre urnák a helység felső végén . . .  ón 
reám, ns. Palásthy V mezére néhai édes atyám. tele. 
Palásthy Mátyás és testvér je, ns. Szánthó Mária 
között 1824-iki szept. 16-án történt osztály, — úgy 
legújabban én köztem és édes anyám meg három 
leánytestvéreim között 1846. évi febr. 22-én megyei 
osztályozó küldöttség által végbevitt osztály erejével 
atyai örökségképen háromlott és tettleges birtokomban 
levő telkemet, rajta levő lakházzal és gazdasági épü
letekkel együtt, ugyszinte ezen ház tőszomszédságában 
fekvő egy méczes szántóföldemet, amelynek alsó vége 
jelenleg is már kertbe foglalva lészen.

2. Én ns. Markhót Imre az első pontban fog
laltakért cserébe adom ns. Palásthy Vincze urnák 
Alsó-Köröskényben levő lakházamat telkestől . . . . 
továbbá átellenben egy másik kisebb házamat telkestől 
és mind egy és negyed pozsonyi mérő szántóföldemet 
. . . készpénzben pedig 84. irtokat.

3. Minthogy ns. Markhót Imre az érintett két 
rendbeli belső telkek után, melyeket ezen cserébe ns. 
Palásthy Yincze urnák ad, az Alsó-Köröskénvi határ
nak egykor megtörténhető összesítésekor, úgy jelenleg 
is legelői illetőség jár s illetőleg járulni fog, én ns. 
Markhót Imre ezen jogot bármi néven nevezendőt,
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valamint minden királyi kisebb haszonvételeket magam
nak nyilván és mindenkoron megtartom, nem tehe
tem! vén azon telkek után ns. Palásthy Vincze urnák, 
sem bármi némii örököseinek semmi afféle jogokat 
azon két telek után követelni. Viszont én Palásthy 
Vincze ez elcserélt volt telkem után a királyi kisebb 
haszonvételeket szinte magamnak fentartom.

4. Mindkét részről a törvényes szavatosságot mi 
cserélő felek magunkra vállaljuk, stb. . . . Palásthy 
Vincze, mp. Markhót Imre, mp.

Előttem: Beznák Imre tettes, [nyitrai r. tábla- 
birája előtt.

l'alásthy Mátyás. Mária.

Vincze. ;j. leány. (Hennin.
(Móthusz Sándor.

520. 184(5.
Mi nyitrai székesegyházi káptalan adjuk tud- 

tára . . . hogy nemz. és vitézlő Mótusz Sándor ur 20. 

hitvese, szül. Palásthy Hermina asszony előttünk sze
mélyesen megjelenvén, mindennemű ügyeiben és dol
gaiban föntemlitett férjét, vitézlő Móthusz Sándor urat 
teljes hatalmú törvényes megbízottjának, visszahívásig 
vallotta, tette és rendelte, adván és engedvén, stb.

Mothusz Sándor.PlU''alásthy Hermin.

521. 1847.
Alulírott tudtára adom, . . . hogy Also- es márcz, hó 21. 

Felso-Koroskenyi, ezen tek. nemes Nyitravarmegyeben 1 3 5 . föl. 1 5 0 .
. . . s . ezek határaiban levő azon rész birtokomat, 
mely 1846. évi febr. kő 22-én köztem és osztályos 
testvéreim közt történt osztály szerint reám három- 
lott . . . azon teljes joggal, melylyel én aztat birtam
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1848.
márcz. 13-án. 
Nyitra. Prot. 
135. föl. 321.

és bírhattam volna, abból semmit sem hagyván ki 
tek. Lelkes József urnák az megalkudott 1600. pengő
ezüst irtokért..............örökösen és megmásolhatlanul
eladtam, etc.

Mótusz Hermina, szül. Palásthy, mp.

522.
Mi nyitrai székesegyházi káptalan, adjuk tud

tára . . . hogy vit. setétkuti Setéth Imre ur, előt
tünk személyesen megjelenvén . . . .  alább jelzett, 
honi nyelven Írásban foglalt és vit. Palásthy Mihály 
ur részére kiadott örökös felvallo levelét . . . be
nyújtotta következendő tartalommal:

Alulírott magamra vállalván osztályosaimnak . . .  
terheit . . . hogy minémü ezen tek. nemes Nyitra- 
várm. kebelezett, Felső-Köröskényi határban fekvő 
4. darab szántóföldecskét, még bold, édesatyám, néhai 
nemz. Setéth Benedek ur, néhai ns. Palásthy Mihály 
urnák bizonyos pengő summa pénzbe elzálogosította 
volt s melyekre bold, testvérem, Setéth András hírem 
és tudtom nélkül auctiókat felvett, s melyekre én is 
még 1822. évi február 19-én, ugyszinte 1838. márcz. 
7-én auctiót felvevén, olyanokat újonnan kötött esz
tendőkre elzálogosítottam volt, ezen 4. darab szántó
földecskét, amennyiben engemet osztályos jogon érde
kelnek, elkerülhetlen szükségemben lévén, nevezetesen 
az osztályos peremet költséges utón folyamatba tenni 
kénytelenittetvén, úgy erre való nézve felvevén t. 
Palásthy Mihály úrtól, mint ama fentemlitett föl- 
decskék jelenlegi birtokosától 25. ezüst pengő forin- 
tokát . . . .  örökösen és megmásolhatatlanul az én 
szavatosságom alatt birandókat, eladtam és tiszt. 
Palásthy Mihály urnák, maradékinak . . . örökre 
bocsájtottam. Setéth Imre, sk. es. kir. zsoldos, stb.
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Kunszentmártoni Palástliyali.
Palásthy Ferencz, ügyvéd, „ motivo aductae ejus ̂ á^onPla*" 

aetatis in sedrialem districtus Cummaníae assessorem lasthy-kézira- 

denoininato“, József nádor által, Pozsony, 22. szept.
1833. A jász-kun törvényszék őt nov. 18-án meg- 1833- 
hitélte.

Palásthy János czeglédi lakosnak, Horváth Erzse 
feleségével, 1752. febr. 22-én Mátyás fiát kérész- 1752’ 
telte Botka István plébános. Az anyakönyvi kivonatot 
Micskei Lajos, Pest főbírája az eredetivel a könyv
ben összehasonlította, 1844. máj. 15. 1844-

/Palásthy József.
IHorváth Erzse.

Mátyás

Palásthy István az 1792-i koronázásra szervezett 1792- 
bandériumban mint vitéz részt vett. A  lovakat a 
vitézek adták, vagy a Kun-jász kerület; a zabot, 
szénát Pestre szállították. Palásthy István nem lehe
tett gazdag, mert Laczka János Jászberényből 1792. 
máj. 18-ról kelt levelében Írja: „Biró uram bőveb
ben megláthatja, miképen Palásthy uram köteleztetik, 
hogy a koronázásra Budára felmenjen; azért is kérem 
biró uramtól, hogy Palásthy uramnak hirt adjon, és 
ha lova nem volna neki, akár a helység lovai közül, 
akár máshonnat, akárhonnat lovat parancsoljon: a 
Radics uram bandérista ruháját és minden lókészü
leteit neki által adja; — e mellett egy lovászt is 
lóval és mundérral rendeljen melléje. Laczka János, 
vicefiskális.“

„Folyó hónapnak 30. napján okvetlen a vitézek 
Pestre bemehessenek.

5 2 3 .
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1815.

1790.

Makó Lörincz Pestre küldetett, hogy a várostól 
zabot, szénát kérjen, vagy legalább helyet a küldendő 
takarmány letételére.

A vitézek naponkint 1. frtot., vezér urak 6. 
irtot., a többi tiszteknek pedig egy tallér rendeltetik, 
az oeconomica cassából.

Jászságban kerületi kapitány Petbes András, 
Nagy-Kunságban Laczka János (a szervező), Kis- 
Kunságban Péter Ferencz urak szorgalmaztatására 
bizatik.

Minden két vitéz lovaihoz rendeltetik egy lovász, 
ezeknek a napi fizetése 20. xr. Csernák József jákó- 
balmi, Eadimeczky Ferencz jászberényi normalis pro- 
fessoroknak, mint oda felviendő trombitásoknak, ha
sonlóan naponkint 45. xr. azon cassából fizettetni. A 
bandérium Pethes András vezénylete alatt 29. vitéz
ből állott. —  1792. máj. 16-án jász-kun gyűlés ha
tározatának értelmében. Aláírva: Pintér Ferencz fő- 
notarius.

Palástby Mátyásnak és Sárkány Anna nejének 
1815. márcz. 12-én, O-Becsén lakván, József fiát 
keresztelték. 1842. jul. 24 a keresztlevelet Wagner 
Tóbiás állította ki.

jPalásthy Mátyás.
(Sárkány Anna.

‘ I
József.

Palástby Istvánnak és A agy Klára nejének Pál 
fiát Topolyán 1790. jan. 23-án keresztelték. — A 
keresztlevelet 1844. máj. 2-án Takács János, topolyai 
plébános állította ki. (Kalocsai érseki megye.)

1822. dec. 22. Mi alább irt privilegiált Mező- 
Hatvan városa feöbirái és esküttjei hitelessen bizony-

1822.
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ságot teszünk arról, hogy itt városunkban lakó nemes 
és nemzete« vitézlő Palásthy Fér mez urnák, az mos
tani simándi postamester, Palásthy János urnák édes 
atyja eljött mai napon város házába, a mi jelen
létünkben élő nyelven és egészséges ép elmén lévén, 
ezeket felelte, hogy ezen most Topolyán cameralis 
jószágban lakos öcsémet, nemes Palásthy Jánost jól 
ösmérem és az attyát is ösmértem, nemes Palásthy 
Istvánt, az édes atyámnak vér szerént való Bátya 
volt, az pestés előtt is 15. esztendős még létemben 
is ösmértem, az édes atyámhoz járt és mi is jártunk 
hozzá, és Uribul kivettük az méltóságos Koliári gróf 
kezibül, hogy jobágyának lenni nem engedtük, és 
engemet az Isten is megverne, ha megtagadnám, 
mivel igaz atyámfiának ismérem, és oly nemesi vér
nek, mint magamat és successorimat, kérem is az 
nemes várost, hogy méltóztassanak Írást adni és én 
is adom kezem keresztirását bizonyságul, hogy az 
maradékink is jövendőben elhitessék magokval és vér 
szerént való Atyám Fiának eötsém uramat, Tapolay 
lakos nemes Palásthy Jánost ki ne tagadják. — 
Hogy hatvani lakos, nemes Palásthy Ferencz uram 
ezeket vallotta, arról bizonyságot teszünk. Datum 
Hatvan, die 13. apr. anno 1777. Feőbiró Karácsony 
Mártou, mp. Tör. Biró Borsitzky Károly, mp. Esküt 
Karácson János, mp. Esküt Molnár András, mp. 
Notarius Kis-Várday László, mp. —  Jelenlétünkben 
nemes Palásthy Ferencz keze f  vonása.

Palásthy Ferencz, lPalásthy István.
INagy Klára.
___ I____
János. Pál.

János.
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1802.

1768.

1790.

1802. apr, 29-én József nádor Palásthy Istvánt 
(juratus ad curiam regiam causarum advocatus) „Ste
phanum quidem Palásthy, pro honorario fiscali deno
mino.“ Kiadta Makó Lőrincz dtualis. notarius. Ezen 
Palásthy István 1801. febr. 26-án folyamodott a 
nádorispányi főkapitány és kir. tanácsoshoz, notarialis 
vagy fiscalis állomásért. Kapott vicefiscalitást ad ho
norem. Indokaiból kitűnik, hogy kunszentmártoni szü
letésű, szülei e korban már 80. évesek, aradmegyei 
nemes convictusban 5. évet tanult, a convictus eltö- 
rültetvén, kir. stipendiumot húzott. A  királyi táblánál 
Pesten Ürményi József és Nagy József de F.-Bükk 
(1796-ban ürményi után) personalis oldalán actualis 
cancellista volt; gróf Majláth József, assistentia sua 
advocatiali, „atyámat a kir. táblánál védelmezte, fa
míliámnak eredetét s viszontagságait ismeri.“

1768. febr. 22. Hontvármegye bizonyítványt 
állított ki Kunszentmártonban lakó Palásthy János 
nemességéről és Palásthy István és Dubraviczky Zsu
zsitól származását. Hét megyei hivatalnok és 5. tábla- 
biró irta alá. — Ez Jász-Kun közgyűlésen, János 
és Mihály egész családja megjelenvén, márt. 14-én 
kihirdettetett és kiadatott Palásthy Jánosnak.

(Palásthy János.
(Farkas Kata.

János. Mihály. István.

Palásthy István, II. Ferencz császár és király 
Pesten, 30. aug. 1790-ben kelt parancsával, vizs
gálatra, tanuhallgatásra küldetik Petrovay András és 
neje, Mózer Janka ügyében. — 1792. april 27-én 
Pápay József ügyében, —  1794. sept. 26-án Szerhátyi 
Miklós ügyében, —  1794. jun. 23. Bozóky Klára
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és Biró István ügyében, — 1792. nov. 15. Harangi 
Sámuel ügy., — 1796. sept. 27. Gyulay József, — 
1793. mart. 6. Kanyó Ferencz és János, — 1794. 
juu. 23. Olátsy György, —  1797. sept. 20. Durszt 
János, 1797. sept. 19. Kovács Pál, — 1798. febr.
18. Paulovics János ügyében.

Keresztlevél Palásthy Jánosról; apja János, 
anyja Farkas Kata, Tapolyán jan. 10-én 1773-ban 
született, és kereszteltetett Lakner József plébános 
által. A keresztlevél 1824. máj. 24-én Kosztolányi 
Lajos Atlianáz által kiállíttatott és Latinovics szolga- 
biró által liitelesittetett.

Keresztlevél, kiállítva 1804. apr. 28. Szuhányi 
János plébános által, miszerint Kunszentmártonban, 
1769-ben jan. 3-án Nagy P. plébános keresztelte 
Palásthy János és Farkas Katának István fiát.

Keresztlevél, kiállítva 1790. aug. 7-én Hallel 
György úri plébánostól, mely szerint Palásthy István 
és Egresi Erzsének János fia 1719. jun. 7-én Úriban 
megkereszteltetett.

Palásthy Imre és Katának fiát, Mátyást O.-Be
csén 1793. febr. 19-én Fundács János káplán keresz
telte. A keresztlevél 1843. apr. 12-én Wagner Tóbiás 
által kiállíttatott.

Palásthy István 1815-ben a földesuraság által 
urbarialis ispányhivatalt kapott, miután Vásárhelyt 
1802. évtől óta városi jegyző volt. —  A  város nevé
ben a hűséges hivataloskodásról Balog Ferencz hites 
notarius adta ki a bizonyítványt.

1808. dec. 15-én József nádor intézményt adott 
ki, hogy Palásthy István, a mely hatóságot megkeres, 
az az általa megnevezetteket hit alatt kihallgatni tar
tozik s Palásthynak a vallomások szövegét kézbesíteni.

1773.

1769.

1719.

1793.

1815.

1808.
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1848.

1851.
Magán-érte

sítés.

1888.

M. Állam. jul. 
20-i sz.

A 4-ik magyar huszárezredben egy Palásthy- 
főhadnagy volt.

Rózsa Sándor 1851-ben Algyőn Pallavicini őr
gróf intéző tisztjét, Palásthyt megölte.

5 2 4 .

525.

Özvegy Palásthy Sándorné, született Tomcsányi 
Ilka 1887. évben folyamodott Marczel nevű fiának 
a convictusba való felvételéért; ezen fiú Kassán ugyan
azon évben a gymnasium II. osztályát végezte; az 
özvegy Kassán lakott (1883. évben kiállított szegény
ségi bizonyítvány szerint) és 3. kiskorú gyermeke 
van, mostani lakása ismeretlen. Palásthy Sándorok 
1876. évben Budapesten lakhattak, mert Marczel 
nevű fiú az iskolai bizonyítvány szerint 1876. január 
6-án ott született.

Az 1753. év május 31-én S.-A.-Ujhelyben a 
gyűlésen kihirdetett nemes levél másolata a folya
modványok közt feküdt eredetiről le lett irva.

526.

A  rekonstruált Szeged. A romjaiból feltámadt 
város nyolczesztendős életében már ismételten volt 
szerencsétlenség okozója az elhamarkodott, könnyelmű 
építkezés. Szombaton este pedig oly katasztrófa tör
tént, mely komoly aggodalmakra adhat okot a szegedi 
épületek biztonsága tekintetében. Egy hanyagul épített 
folyosó ugyanis lezuhant, s a rajtalevők —  számra 
tiz-tizenketten — súlyos sérüléseket szenvedtek. Az 
eset igy történt: Palásthy János városi végrehajtó 
leánya, Róza, szombaton tartotta esküvőjét Hanuszka 
József volt csendőrségi oktatóval. Az esküvő után a
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lakodalmas menet az örömapa lakására, a föltámadás- 
utezai Kovács János-féle házba vonult. Itt történt a 
katasztrófa. A nagy teher alatt a faalkotmány recsegni 
kezdett, s mielőtt a rajta levők mindnyája menekül
hetett volna, eresztékeiben megingott s a félemeletnyi 
magasból lezuhant az udvar kövezetére. Szabó Ignácz 
násznagy és Palásthy Irén, a menyasszony húga, súlyos 
sérüléseket, kéz- és lábtöréseket és zuzódásokat szen
vedett.

•r,2 7 - 1890.

Török-Becsén legalább 3 0 — 4 0 . Palásthy-család Jelentés To-
rök ~ Becséről

él, kikkel állásomnál fogva gyakran érintkezem, s (Várkonyi 

mint tanitó, gyermekeiket tanítom, s nevelem többBcla levelel>' 
mint hat év óta. Osztályom a községnek az utóbbi 
időkben telepített részén, s hozzátehetem, magyar 
területén van. A város ezen területe, melyen a Pa- 
lásthyak laknak, tényleg Sissánynak neveztetik. Lakói 
ősi eredetüket s jellegüket, daczára a heterogén ele
meknek, melyekkel e vidéken körül voltak véve, mégis 
megőrizték. Vallási buzgalmuk, munkaszeretetük, csa
ládi hajlamaik és szokásaik, de külső alkatuk is a 
magyar faj jellemző vonásait tisztán tüntetik fel.
Magas, erőteljes és szép alakúk kiváló a többi között.

Főleg állíthatom ezt a Palásthy-családokról, kik 
mintegy az imádat hangján, elferdítve ugyan, de jel
lemző hagyományok alapján tartják magukat neme
seknek. Pár éve már hallottam tőlök, hogy nekik 
két régi-régi ősük egy királyt mentett meg a csa
tában. Testvérek voltak. A király a palástjával aján
dékozta meg őket, s a birtokot is Palástnak hívták, 
mit a nemességgel nyertek. Egyszerű szavakkal, de 
lelkesedve mondják el, hogy ők nemes családból szár
maznak, s előnevíik Keszehóczi, s hogy büszkék ere-



4 32

detükre, mert sók jó katona volt közülök, kik a 
hazáért véreztek el. (A palástról szóló mese a tör
ténet előtt elmosódik, habár a népies képzelet ele
venségéről tesz tanúságot; a keszihóczi előnév tör
ténelmi tény.)

ük  ugyan szegény napszámosok, de ott valahol 
a hegyek között jobb módú rokonaik is laknak (lak
tak), kiknek felkeresésére a Bánátból már többször 
felmentek Barsba, JSÍyitrába; igy a negyvenes évek
ben is Palásti Ábel. (mely nevet igen szeretik és 
mindig is van közülök, kit Ábelnek hívnak, azért a 
családot itt a köznép Abeléknek hívja) s hogy azok 
ott szívesen is látták, mint rokonukat. — Egyet a 
Palástiak közöl, Józsefet, ki gazdag ur volt Szege
den, 1848-ban a ráczok megölték.

Már ekkor, 1786. a magyar telepitvényesek 
elégedetlenek voltak; a császári kormány által e 
vidékre telepitett német lakosság részesült kedvez
ményekben; s mig azok az anyagi jólét tekintélyes 
polczára emelkedtek, addig sanyarú sors jutott a 
magyarságnak. Földbirtok és vagyon nélkül, terhes 
szerződések árán lakta viskóit, és mint feles-gazda, 
kertész, béres, — keresték sovány falatjaikat. Súlyo
sabb robot, kaloda s más méltatlanságok voltak a 
válaszok panaszaikra.

Mig tehát a magyar folytonosan csak korcso- 
sult és szent örökségében úgyszólván hontalanná le tt: 
addig a bevándorolt elemek gyarapodtak. így tör
ténhetett, hogy a Palásthyak is, — a többiekkel
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együtt, — alantas helyzetükből kivergődni nem 
tudtak.

Mondhatom azonban, hogy Török-Becse lakosai 
közöl a Palásti-család az, mely a vallásos buzgalom 
és munkaszeretetben első helyen állhat. Értelmes és 
rendszerető békés polgárai a községnek.

Várkonyi B
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—92.
Hellenbach György. 341.
Hencs Pál. 139.
Hidvéghy Mihály. 21.
Hindy Ferencz. 24.
Hódossy Sándor. 315.
Hódossy Menyhért. 9.

„ Mária. 176—197—248—315. 
Hollóssy Éva. 27.

„ Boldizsár. 129.
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Hollóssy Borcsa. 142.
„ Magda. 142.

Horeczky Hermenegild. 355.
Horgas János. 138. 
Horváth-Mladosovics Erzse. 260. 
Horváth Gábor. 252.

Erzse. 425
Horváth-Simoncsics Teréz. 118.

„ „ Éva. 190.
Horváth Bálint. 14.

„ Gergely. 54—56—73—92.
„ Péter. 319.

Hrabovszky Miklós. 319.
Hunyady Anna. 375.

I i
Illés István. 203.

„ János. 326.
Ilgó Sándor. 302.
Illovay János. 252.
Inkey János. 145.

„ Boldizsár. 333—338.
Ipolyi Gáspár, észt. kanonok. 259. 
Itvanovics Ferencz. 315.

„ Mária. 315.
„ Ilon. 315.

Iványi Erzse. 200.
Ivánovics András. 106.
Ivicsics Ferencz. 241—243.
Jánoky Zsigmond. 103.
Jánossy Sándor. 421.
Jablonszky András. 182.
Jakiin Balás, észt. kanonok. 24.

„ László. 205.
Janka Mihály. 80.
Jankovics László. 333.
Jekelfalussy Mihály. 392.
Jeszenák János. 165—262. 
Jeszeniczky András. 375.
Joklovics György, palásti pléh. 282.

K
Kajali András. 34.

„ Klára. 195.
Kálmánczay Imre. 122—236.

„ Erzse. 136—157—236.
„ Pál, pap. 122.

Kameniczky Ágost. 355.
Kandó István. 19.
Kántor Gábor. 194.
Kanyó Ferencz. 428.

„ János. 429.
Kapy Ferencz. 153—157—236. 
Karácsonyi Márton. 427.
Kászonyi Anna de Tótvárad. 413. 
Iíazány László. 338.
Kazár Erzse. 239.

Kazy János. 25*8 
„ József. 262.

Kecskeméthy Mihály. 123.
Kelcz Péter de Fiiletincz. 301. 
Kelecséuyi György, palásti plébános. 36 

—37—40—42.
Kelecsenyi János. 222.

„ Pál. 222.
Kelemen Pál. 182.

n György. 327.
Keller László. 421.
Kellio István. 127—145.
Kemenczey Miklós. 371.
Keuessey Samu. 338.
Kereskényi István. 4.

„ György. 226.
Keresztes Janos. 188—326.
Kéry Anna. 384—385—390.
Kirschmayer Ádám, jezsuita. 122.
Kiss Pál. 2.

„ Ferencz. 207.
„ András (Bekéuy.) 226.

Kisvárday László. 427.
Kiszely János. 194.
Klobusiczky Antal. 249.
Koháry Wolfgang. 52.

„ István. 87—161—165.
Kolányi Imre. 315.
Komáromy Márton. 301—306.
Komjáthy Mária. 187.
Koncsek József de Dvorecz. 190—201. 

„ András. 338.
„ János. 421.
„ István. 421.

Koncz István. 338.
„ Ferencz. 403.

Könczöl Anna. 85—156—176—180.
„ János. 180.

Kondé Sándor. 139.
Kopp Erzse. 418.
Koptik Jozefa. 257.
Korossy Flóris. 420.
Koszorús Kata. 405.
Kosztolányi Zsigmond. 315.

,, Mihály. 315.
Iíovách Judit. 17—29.

,, János. 155.
Kovacsics Mihály. 226.
Kovacsóczy Mihály, esztergomi kanonok. 

36—38—39.
Kovacsovics György. 139.
Iiozár Miklós. 139.
Kozáry Antal. 195.
Kozma Péter, egri kanonok és pankotai 

prépost. 138.
Kőkeszy Pál, György. 217.
Krabovszky Antal. 262.
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Krekán Mária. 193.
Kristóffy Anna. 382.
Kvassay István. 53—60—116.
Kubinszky Ferencz. 302.
Kubinyi Mihály. 93—104—114—133.

„ Sándor. 295—297.
„ Gábor. 295.
„ Dániel. 305.

Kucsera. 273—276.
Kunics Ferencz. S. J. 262.
Kürtössy András, észt. kanonok. 87—89.

L

Labody Pál. 162.
Laczka János. 425.
Ladáry Imre. 225—285.
Lancsics György. 155.
Lapos Mihály. 369.
Laszkáry János. 146—164—151—297.

„ Pál. 297.
„ Lajos. 333.

Lattky Kata. 366.
Lengyel József. 325.
Lerikey György. 75.
Lipthay Sándor. 172.
Litassy György. 107—153—178—189.

„ Imre. 135—189.
„ József. 375.

Litomérszky József. 193.
Losonczy László. 185.
Luby Imre. 107.
Luka Pál. 194—319.

„ Mária.' 285.
„ József. 319.

Lukovics Károly. 242.

M
Madách Pál. 4—37—52—63—84—163. 

„ János. 42—52—64.
„ Zsuzsi. 54—113.

Madocsányi Pál. 121.
„ Sándor. 243.
„ Antal. 243.

Madurkay Pál. 338.
„ János. 421.

Magyary Mihály. 378.
Maholányi János. 62—72—74.

a Tamás. 205.
Majláth József. 195—233.
Majthényi (báró) György. 148.
Máriássy Pál. 123—127.
Markhot Imre. 422.
Maróthy Ferencz. 123.

a Sándor. 260.
Mártonfalvay Zsiga. 226.
Marsovszky János. 41.
Mártonffy Izrael. 29.

Mátray József. 421.
Matyasovszky György. 116.

„ Tamás. 361.
„ József. 421.

Mednyánszky János. 8.
„ Pál. 182.

Melczer Pál. 182.
Mérey Zsigmond. 149.
Meskó Judit. 164.
Micskey Lajos. 425.
Mikolay Anna. 96.
Mocsáry Anna. 28.

„ László. 123—127.
Molnár Kata. 369—407. 

a Antal. 384—385.
„ István. 395.
„ Jozefa. 413.

Monaky Erzse. 171.
Morvay Ferencz. 411.

a István. 421.
Mothusz Sándor. 423.
Murányi János. 173—187. 

a Tamás. 336—373.
„ Ignácz. 378.

N

Nadányi Sófi. 152.
Nádkay Ferencz. 3.
Nagy István. 24—74—82—354. 

a Ádám. 330.
a János. 369—405.
a Borcsa. 369.
a József. 369.

Nagy-Kántor Ferencz, vasvári k. 155. 
Naszvady János és családja. 291.
Navoj Pál. 123.
Natthy Ferencz. 355.
Návay György, észt. kanonok. 89. 
Nedeczky Miklós. 88.

a Ferencz. 184—241—243—356.
a István, kanonok. 184.
„ Kristóf. 196-213—215-217

- 2 2 1 —225—234—243—252-305. 
Nedeczky László. 356.
Nemsovay György. 139.
Niczházi György. 136.
Niczky Ferencz. 134.

„ Imre. 201. 
a József, kanonok. 325.
a Lázár. 325.

Nolbeck Raphael. 225.
Nyáry György, észt: kanonok. 87.

„ Ferencz, nyitrai kanonok. 190. 
Nyulassy Gáspár de Csaholy. 413.
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Ocskay János. 95. • ■
„ György. 248.
„ Gáspár. 134.
„ Antal. 243. '•
„ Gábor. 243.

Ocsovay Zsiga. 85. . . . .
Ocsovszky Adám. 241.. .
Olátsy György. 429. •;
Okolicsányi Pál. —73—195'—242. ;
Olasz Pál, észt. kanonok. 121—132: -

., Pál. 22G.
Omászta Mária. 136.
Orbán István. 33.

„ Pál. 14—205.
Ordódy Tamás. 327.
Ormándy Péter. 95.
Oszrády Mária. 381.
Osztroíuczky Pál. 43—105—136. 
Ozoróczy István. 138. ;■ ,. f

ö M
Ördög János. 238. ...
Örsy Erzse. 307.
Ötves Judit. 227.

P
Palásthy Ábel. 432.
l’alásthv Ádám. 2— 172—260=^264^306. 
Palásthy Ágoston. 418.
Palasthv Ágnes. 28r—348—384’ 386— 

392. ' ■- '
Palásthy András. 13—15—29—31—40— 

53-—55—63—7 6—8 0 -9 2 —122^150— 
lG4Á-l.65^1fíe^l8S—195—rlílG—-202
— 203 —250 —252 —271—288-t289— 
313—316—318—326—327-338—343.

Palásthy Anna.- 3 -  4St5 - i.6—8—9—13— 
22 —35— 95— Htl— Hifi- 132—199 - 

• 211- 214*; -222—^34 - 237- 240, 25« 
—301 —Ő19*— 333—-347 —349—884 — 

- -385—392v' ■'
Palásthy ^Antal, 356—357—S75—38&.. . 
Palásthy Balázs. 316. ' . ; ... . :
Palásthy Bálint. 22—104. . '• f  •*; ■■ "■
Palásthy Benedek-.'103. v 
Palásthy Boldizsár. 2—85—88—129—151 

154—155—156—180; 180 — 330. ■ 
Palásthy Korcsa. 132—133—136—171 — 

172-197—199— 215— 219—253—255
-  260 — 283 —303 —308 —309 —3Í6— 
326—329—335—358— 364—402r-412.

Palásthy Dorotya. 290.
Palásthy Erzse. 9—260*4819^326—872 

—374—380—411.
Palásthy Éva. 2—9—21—24—129—244 

—375.

0 Palásthy Jani. 244—375.
Palásthy Ferencz. 1 — 3—4—5—6—9—14

—15—19—20—21—22—23—29—30— 
31—33 34 -3 6 —37—38—39 40-41 
—42—43—44—45 -  52—53=r- 56—f 13— 
71—73—74—75—76—79—80—81 - 82 
—8 7 -8 9 —90—91—92—93—95-9 6 — 
101—103 105—106-107—108—109 
—111— 113—1 1 5 -1 1 3 —119 — 1 2 0 -  
121—122—123 —127 -  134 —135 -1 3 6  

. —137—138—140— 145—146—147—
148—149 —150—152 — 153 —15í 1—163 
—164 — 166—16,7—171 -1 7 2 -1 7 4  -  
176—178—181—184 —185-187 188
— 190 —191 —195 —196 -1 9 7 — 198— 
205-207—208 -  209 —211 -  212 —213
— 214 —215 —225 -  229 —233 -  234— 
235—238 - 241 —242 —243—244—248 
—252 —253 —258.-259 —260 — 262 —

' 268 —271 —274—27« í -283 —2 11—291 
—292 —294 —296 —303 —305 — 309— 
318—320—321 —322—333—835 —337 
—339 —340 —347.-349 —351 — 355 — 
358—359 —361—362— 363—365 —369 
—374—386—392—4 25—427 

Palásthy Gábor. 32-r4Ó—44—45—55— 
•56—75—255. -

Palásthy Gáspár. 88—97—133—191. 
Palásthy György. 2—37—40—97—111— 

199—264—269.
Palásthy Hennin.’ 423—424. . '
Palásthy Ignácz. 234—236—240—1213— 

249—252—262 —27.0—27«— 85—347 
349—358—384—386.,

Palásthy Ilon. 1S-—35-.-51—465—166— 
168—365.

Palásthy Imre. 244A-315—326—334—357 
3!i2—375—404—429. . . .,

Palásthy Istáán. :2—19- -27—28—29—31
—36—38—40-7-44—45—55_ 5,5_ (;y _
75 -  91—93—95-10- —109—114—115 
—118 — 129.-4186—137 — 138—146— 
147—lb2—173-í-185—192 —196 -  208 
—209 -  212 —213 —215 — 23<>— 234— 
240—241 —2437-7.246 —250—264 —272 
-273—274 —2.78 -  .288 —2811 —290 — 

313—31&—328—331—835 —349 —3Ö2 
—374—375—378—386—31)8 —402— 
419—425—427—528—T 429.

Palásthy .íréi].. 431.-. :
Palásthy János. 2—=95—100—104—117

— 169 — 190 — 202 —203 — 2211—230— 
249 — 252—255—264 —269—271—272 
—276 — 289 —302—312 — 313 - 315— 
318 319—320 - 3 2 2 -  3 2 6 -3 2 7 —328 
—331 — 335 —340 342 —350 —366—

71-3 7 4 -3 8 2  —383 - 3 9 7 - 4 ' ! )  — 4’>t<
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— 403 -4 0 4  -4 0 6  -4 2 5  —427 -  4 2 8 -
429_430.

Palásthy József. 9 -1 1 8 -1 4 3 —190—222 
—235 —239 —241 — 244 —245 —257— 
259—261—291 - 3 2 7 —338-356—379 
—405—426.

I’alásthy Judit. 2—15—101—153—-155— 
156— 165— i 66-168—176 —180—264. 

Palásthy Juli. 113—116—118—135—137
— 145— 153 — 1 8 0 -  183—185—239—
338—353.

Palásthy Kata. 85—176—260—3:9—380 
407—4'4.

Palásthy László. 2—3—4—5—6—9—13 
—14—15— 6 -2 0 —2 1 -2 9 -3 0 —31— 
32- 39—10- 44—45—53—56—63—76 
—8 0 -  81—81-85—8 7 -  8 8 - 9 1 -  94— 

100— 106—108—113—115—120— 
121 — 144—164—165 -  264 - 2 6 9 -  333. 

Palásthy Ludovika. 420.
Palásthy Magda. 9—101.
Palásthy Marczel. 430.
Palásthy Mária. 20— 24—31—38— 49— 

58-63  6 6 -7 5 -  82—92—102—107— 
113—114—1 5 —119 —123— 128— 135
— 1 3 6 - 137— 145—146 — 147—150— 
153-165— 172- 178— 183— 89—195 
2 4 4 - 246—253 - 2 5 5 -  273—276 —362 
363 -  375-378—397- 407—414.

Palásthy Márton. 370.
Palásthy Mátyás. 396—406—4:0—4 1— 

412—413 4 1 6 -4  7—4 1 8 -4 2 1 —422 
- 4 2 5 -  426—429.

Palásthy Mihály. 31—44- 65—95—163
— 241 -  261 -  276—287 -  290—329— 
353- 3 6 9 -3 7 7 - 379 —383 —396 —404 
—407 — 414 — 4 6 — 417 —420—421— 
424—428.

Palásthy Miklós. 13—14—15—16—23— 
29—40 -4 1 —44—45—53—56—61—63 
—66 6 7 -6 9 -  76 -80—87-90—95— 
98—K10— 03—107—108—1I I —1;6— 
—182—134—140—144—145—153. 

Palásthy Pál. 2 -  34—37 -3 8 —66 -7 5 — 
90—127—133—142—151—154—155— 
156—202 —203 —250 —252—260—264 
—327—333—337—353—412—426. 

Palásthy Péter. 326.
Palásthy Kóza. 353—430.
Palásthy Sándor. 10—85— 260—366—379 

—430
Palásthy Sóíi. 29—42—76—84—94. 
Palásthy Tamás. 1—3—4—6—32—34— 

43—44—54—55—96— ’ 00—120. 
Palásthy Teréz. 244—324—356—373— 

375—385—407—421.
Palásthy Victor. 413—419.
Palásthy Vincze. 421.

Palásthy Zsigmoud. 9—266.
Palásthy Zsuzsi. 29—84—94—153—155 

—156—359—361.
Palást falunak régi anyakönyve. 282. 
Pálfty János. 118—203.

„ Miklós. 155.
Paloytay István. 8. 
l ’alugyay Márton. 28.

„ Zsiga. 64.
Patay Kristóf 06,
Pathó Ferencz. 75.
Patakovics Ádám. 243:
Papp Ilon. 191—222.

„ Erzse. 371.
Pápay József. 428.
Paxy István. 213.

n György. 334.
Peverelli Jeromos, kanonok. 185.
Petykó Magda. 138.

I „ Ilon. 138.
! Péchy Lukács. 14—16—52—81—104.

„ Mária. 162.
Pethes András. 426.
Perczel Tamás. 142.
Perény Imre, kanonok. 334.
Pesthy János. 54.
Pestvármegyey József. 139.
Péter Ferencz. 426.
Petrovay András. 428.
Plachy Mihály. 15—165—168.

„ László. 342—365.
Plathy László. 138.

„  Anna. 356.
Podhorszky József. 3 9.
Podmaniczky János. 150.
Polónyi Ferencz. 285.
Pongrácz Péter. 28.

„ László. . 91—3 9.
Pongrácz Éva. 22—104—115—116—209. 

„ Anna. 28.
„ László, 46.

Pordán (Eöry) László. 129.
Potyondy Zsigmond. 2—38 '—397. 
Pöstyén Mihály. 207.
Prainner Jakab, pos. kanonok. 133. 
Predanóczy Péter. 406.
Prepelics József. 334.
Prileszky János, nyitrai kanon. 29—37.

„ Pál. 150.
Prónay Gábor. 165.
Przichovszky Károly. 204.
Prybék Ferencz. 353.
Puttenich János, sz. Zsigmond prépostja 

Budán. 132.
Pyber István. 152.

„ József. 183.
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R
Rácz Márton. 121.
Radó János. 2—180.
Radossánvi Márton, kanonok. 88. 
Radovics Gáspár 226.
Radvány Ferencz. 134.
Rady Ilon. 138.
Rajcsányi Ádám. 270—317.
Raymanus Éva. 189.
Rákóczy András. 4—5.

„ János. 283.
Rakonczay István. 19.

„ Erzse. 34—97.
„ György. 97.

Ramocsaházy Erzse. 239.
Rédey Erzse. 366.

„ Katalin. 401.
„ József. 401—417.

Renkhard Ádám. 353.
Reguly Samu. 365.
Ricsán Ferencz. 148.
Rimanóczy Antal. 270.
Richter Alajos. 390.
Roboz József. 243.
Rozgonyi Jakab. 226.
Romrajter László. 372.

„ István. 372—411.
Roncsek György. 327.
Reviczky János. 195.
Rudnay Ádám. 114—234—238—248.

„ Gábor. 234—238.
Rumer György, pozs. kanon. 293.

S
Sándor Imre. 203—226—252.

„ György. 269.
Sallhausen Mór. 405.
Sándor Mihály, báró. 199—256—316. 

„ József. 367.
„ Anna. 401.

Sághy Mihály. 182.
Sántha György. 27.
Sárközy Kata. 21—30—56.

„ Mária. 54—56.
„ Sófi. 92.

Segesdy Márton. 136.
Sélyey András. 338.
Sembery Judit. 43.
Sembery Imre. 14—63 — 81.

„ György, észt. kanon. 87—89. 
„ Ferencz. 20—32—46—80.

István. 22—38—63—163. 
n Mátyás. 65—106—114.
„ Gábor. 162.
„ Magda. 165—168.
„  Mária. 196.

Stencsák János. S. J. 262.
Sulyovszky Sándor. 315.

Sulyovszky Anna. 315.
Svastics Gábor. 2—264.

■„ János. 155.
Sulczin Regina. 84.
Semsey András. 362.
Seunyey Mihály. 202.
Senquiczy Ferencz. 149.
Setéth Erzse. 404—409.

„ Imre. 424.
„ Benedek. 424.
„ András. 424.

Sibrik Kristóf. 124.
„ Gábor. 124.

Sidó József. 405.
Simonyi László, nényei plébános. 195.

„ János. 319.
Sipka György. 338.
Sirály Ferencz. 162.

„ ' Pál. 162. 
r György. 162.
„ Antal. 162.

Sixtius. 17—56.
„ Mária. 217.

Sixty János, prédik. 297.
Skultéthy György. 161.
Snajder Tóbiás. 31—34—87—96. 
Somsich Zsiga. 264 
Poóky József. 419.
Soós István. 90.

„ András. 264.
Spácz János, pozsonyi kanonok. 293. 
Splényi Imre. 334.
Spáczay János. 22.

„ Pál, püspök. 334.
Srajber Anna. 17.
Szalánczy Kata. 134.
Szabady Mihály. 142.
Szacsvady János, veszpr. k.
Szabó Ferencz. 36—207.

„ Bálint, keszih. prédikátor. 92.
„ Márton. 226.
„ József. 362.

Szalay István. 137.
„ János. 380.

Száraz György. 163.
Szánthó János de Palin. 397.
Szászy István. 35—54—204.

„ Ádám. 54.
„ Ferencz. 204.

Szécsényi Antal de F.-Vidik. 298. 
Szedmaky Mihály. 302—325—375. 
Szegedy György. 138.

„ Mária. 145.
„ Ferencz. 270.

Szegesdy v. Szegedy Mátyás. 243. 
Székelyi Mihály. 194.
Szelényi János. 1—4.
Szemerey László. 243.
Szenczy Imre. 114—121—195.
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Szendrey Adalbert. 325.
Szentgyörgyi Ferencz, oszt. kan. 90.
Szeutiványi Rafael. j4—;6—33—35—10G 

—114—122.
Szentiványi Mátyás. 10G.

„ Mihály. 114.
,, Meny us. 14G—1G .
„ Juli. 178.

Szeutkereszthy István. 241—242—297.
„ Petronella. 398—420.

Szent-Márton György. 385.
Szentmiklóssy László. 355.
Szilassy Mihály. i9.
Szirmay István. 74.

„ András. 11G.
„ Mátyás. 149.

gzkalniczky Mária. 275.
Szketlecz Sándor. 1G5.
Szlulia Ferencz. 129.
Szmrecsányi Teréz. 138.

„ Imre. 1(18—24G—255.
Szőke János. 2.

„ Juli. 33».
Szombathelyi István. 167.
Szörény jgnácz. 231.
Sztankay Antal. 388.
Sztankováuszky Mihály. 418.
Sztratics Miklós. 22G.
Szuchodotszky Rozina. 162.
Szúnyog László. 118—191.
Szveteney Imre, Gáspár, Zsigmond. 351.

T
Tajnay Róza. 252—367.
Takács Pál. 22G—421.

„ István. 252.
Tallián György. 85.
Tarki) Kata. 416.
Tarnóczy Mihály. 202— 227.

„ István. 239.
Tersztyánszky Ignácz. 319.
Tihanyi László. 243.

„ Imre. 243.
„ Pál. 243.
„ Dániel. 243-302.
„ István. 243.

Tolvay Gábor. 53—56—63—72—76. 
Tomcsányi Ilon. 430.
Török Danyi. 2.
Tóth Miklós de Sóhi. 391.
Tóth István. 326.
Tötessy Mihály. 10'.
Traitler János. 114—214.

„ István. 209—213—214—242.
„ József. 209.
„ Dávid. 242.
„ Samu. 242

Trstyánszky István. 183.

Turcsányi György. 367—401.
„ Antal. 421.

Turóczy Bálint. 169—202—223. 
„ András. 202—226.
„ Adalbert. 202—226.
„ György. 226.
„ Judith. 252.

Turóczy Eszter. 366.
„ János. 42 .

U

Udvarhelyi István. 120—123. 
Ugróczy István. 231. 
Ujfalussy Juli. 5—101.

„ János. 27.
„ László. 28.

Ury Ferencz. 380.
Ürményi József. 326—428.

V

Várady Anna. 120—123— 27.
„ Erzse. 121— 122—135—156—236 

—240—386—392—393.
Varjassy János. 188—205.
Várady István. 121.
Vachot Sándor. 289.
Vadas Ferencz, nyitrai kanon. 37.
Vajda György. 166.

„ László. 262.
Vámossy György. 326—327.
Vécsey Károly. 322.
Véghelius János. 130.

„ András. 130.
„ Zsiga. 130.

Verebélyi László. 307.
Vidos János. 330.

„ Zsigmond. 330.
Vietorisz Pál. 327.
Vinkler János. 84.

„ György. 168.
Vipacher Henrik. 84.
Virágh Zsuzsi. 162.
Visnyay András. 147.
Visnyovszky Menyhárt. 4—5—6—8—9. 
Vitéz Ferencz. 326.

„ Ádám. 326.
„ János. 395.

Vitnyédy János. 180.
Vörös Antal. 262.

Z

Záborszky András. 359—360. 
Zadep Mihály, veszpr. kanon. 152. 
Zámbory Gábor. 231—250.



10

Zelinka Samu. 364.
Zibak József. 169—201.

„ István. 226—366.
„ András. 252.

Zsolnay Jozefa. 406.
„ Antónia. 418.

Zichy Ferencz. 182.
Zmeskál Lőrincz. 255.
Zsigray József. 270.
Zsirchich Anna. 331. 
Zsitkovszky István. 165—262. 
Zseby József. 252.

Sajtóhibák.

89. 1. 
117. 1.
236. ,
237. *■ 
260. 1. 
352. 1.

nestri olvasd nostn
Tökölyi „ Rákóczy

Annae et Mariae „ Annae-Mariae

cnndam „ condam
Frzsébet ,, Erzsébet.





Dunáiitulia
/Palás thy István. 
(Nádasdy Kata.

/Pál.
(Sibrik Magda.

Pál. Krisztina. 1752.

Mária-Anna.
.Szmrecsányi Imre. 1746.

Észter. Ignácz. Gáspár. 1754.

Boldizsár.
Könczöl Anna. 1735.

Kata. / Judit. 1735. /  Gábor
Selley Pál. IRadó (Rondó) János. IGéczy

1 Zsuzsi. 1756. /Kata.
Potyondy Zsigm. ISzőke János. 
(Oszrády Mária.) j

/Juli. 1775.
iKenesey Samu.

iRiza. Sándor. 
[Regenhard János. 17

Ádám. János /Éva.
IPrybf

János.
I .

(Palásthy Éva.
(Barcza György. 1720.

/Éva. Ádám. 1773. István. 1755. /Anna. 1774.
(Mesterházi Nagy Pál. \Vidos Zsiga.



Ádám. fPál.
(Rédey Erzse.

Sándor. János. 1777. /Borcsa. Kata. Erzse. 
(1755.—1781. Ungm. (Tevelyi Zsiga,

később Misbolcz.) 1765.

Mária. (Zsiga.
Fabiankovics László. (Kisfaludy Borcsa.

Erzse.
István.
1768.

(Magda. 
.Hollósy Bold.

/Borcsa. János. 
(Farkas Antal.



Duuánt
(Palásthy László. 
(Hagymássy Margit. 

(Vasmegyéböl Palástra jön.)

(Dániel. Miklós. (Ferencz. 1740. f /Judit. 1725.
\Ernyey Klára. (a bujdosó.) (Várady Erzse. IDániel Ferencz.

Borcsa. 1761. f  
Fabsics Mihály.

Tgnácz. 1760. Antal. 1712. f  Ferencz. 1791. f  (Constantia. 1749. (Anna-Mária.
1) Rajcsányi Kata. (tábornok.) (Almássy József. j l )  Bornemiszsza László.
2) Desewffy Klára. | (2) Desewffy László.

Márton. 1790. f

(Ignácz. 1800. f  István. 1782. /Agnos. (Anna. 1814. Ferencz.
\Kéry Kata.—Anna. (Molnár Antal. IJekelfalussy Mihály.

/Auguszt. 
IWéber Janka.

Hermin. (Szidónia, (él.) Amália, (él.) Auguszt. Fáni. László. /Janka. Mária. Andor. 
IRák János. (Pongrácz.

István. Károly. Constantia.



uliak. B)

József.

(Zsuzsi.
Jl) Sihrik Kristóf.
12) Lancsics György.

(Anna.
\Kelcz Péter. 

1
1 ) Borosa.

Miklós. Éva. Gábor. (Anna. Í 7 Ü P  ' <)rs>' ZP«a- 
IBardicz Péter.

(Erzse. 1 7 6 2 .  
IKomáromy Márt.

Palásthy Mihály, 
(kapitány. 1732.)

József. 1750—1773. Antal. Mihály. 1750. 
(ezredes.) (pap.) (tábornok.)

(Viktor. 1794. Janka.
(Géczy Sarolta.

Geiza. (él.) tMária. (1891. él.) 
(kapitány.) (Bartakovics Auguszt.

Auguszt. (Sarolta, (él.) (Jolán, (él.) Árpád, (él.)
b. Kudriavszky Szidónia, (gr. Da-Mosto Antal. Igr. Zierutin Przmislav.



Dorottya. (Agnes. /Ilon.
\Boniakim János. ISzászy Ádám.

/ Borcsa. István. (Ilon. (Kata.
1 Przichovszky Károly. (plébános.) ILehoezky Gábor. /Szabó Mátyás.

Antal. József. Károly. Mária.

/Erzse. 1794. 
ÍRomrajter.

/Teréz. 1801. 
IMorvay Ferencz

Mária. (Mátyás. 1815. (Mária.
IZsolnay Antónia. ÍSzántó János.

________________ I._________________István. 1824.
Yincze. 1846. /Hermin.

IMothus Sándor.

Mária. Kata. István.—Teréz. Miiiá]
(Molnár Katától.) I

János. 1791.



Nyitraiak,

István (Cheke) de Palást. 

Miklós.
I

Miklós.

István.

András.

János. 1620.

(István. 1699. 
(Tarnóczy Zsuzsi.

József. 1749. Zsuzsi.
1) Plathy Anna.
2) Nagy Kata.

[Éva. (Teréz. 1767.
11) Szendrey Adalb. (Szedmaky Mihály.
|2) Odler Miklós. 1767. |

(Jozefa.
IBossányi Antal.

J
(Mária. 1780. (Fáni. Imre. 1
1 Szabó József. 1 Jezerniczky András.

Péter. (János. (Pál. j
(Teszák Anna. \Berej

József. 1775. 
(Munkácson 1800.) {András.

1) Turóczy Ilon. 
2) Ernyey Klára.

I
0

(János. /Ferencz. Sándor. (Mihály. 1775. (Imre.
■Jl) Drevedni Anna. 
(2) Turóczy Fáni.

IBereczk Erzse. (Setét Erzse 
1

(Gyüruji

István. 1817.

András.

Í Mihály. Borcsa.
1) Molnár Kata.
2) Brogyányi Mária.

(Teréz, f  Róza. f  (1) Erzse. f
IPékáry József. (Sztankóczy Pál.

*■2) Palásthy Róza

Ferencz. f  Erzse. f  Tamás, f

ly. András. 1829.



i fErzse. 17ö9. (Juli.
(Istvánffy Ignácz. (Mihalovics István.

1796. f  Ferencz (Antal. 1775.
(Hunyady Anna.

(András. 1743. (Borcsa. 1743.
•e ;zk Ilon. (Sembery Margit. (Pólyák Ferencz.

(István. János.
(Valechovics Rozin. (Zemplénin.)
(Lehotkán, Liptóm.)

e. 1819. 
riís Juli.

(Zsuzsi. 1781. András. István. iDóra. 1758. 
(Záborszky Andr. (Hevesben.) (Fabriczius Istv.

János.
1

/Pál. 1748. 
IGalambos Mária.

(András. Ferencz. 1753. 
\Ocskay Erzse.

1
János.
Sepsy Mária. (Lászlód 1810—1842. 

(Csőm Juli.

1
(András. (Abaujban.) 
lUrbán Juli.

(Mária, (él.) 
ál, (Raáb János,
óz». f

(András. (Teréz.
(Tóth Mária. (Csuka Antal.

Anna. f  Mária, f Pál. 1825......
(félsz, püspök és 

kanonok 
Esztergomban.)

(Sándor, f  Gyula. 
(Tomcsányi Ilon.

(András, f  
(Koór-Tóth Mária.





(Gáspár. 
jBatta 5 
(Brausz-

I
(István.
'Dubrav

<
(Mihály. 1709. 
iSzkalniczky Mária.

!

(Mária.
lAmbrosiades Mihály.

(János. 
IGácsi Ani

1
(István. 1732. Mária. 
11) Gyarmathy Kata.
(2) Visnyánszky Anna.

(János.
i Dósa (Sován) Antii 

1

Ferencz. (katona.) (István.
(Egressy Erzse.

Gábor. (János.
(Mihály. 1762. 
/Somogyi Ilon.

\Lengycl Anna. (Kun-Szent-Mártonban.)
(Úriban.)

i
I

József. Borcsa. 11
/István. László. (János. (K.-Szt.-Márton.)

i(Vísnyovszky Anna. 1.. .. Kata.
(Paláston.)

I 1
1

(János. -T 
(Horváth Erzse.

(Czegléden.)
1

János. 1791. f János. Ferencz. 
(Topolyán.)



szórottak.

Mihály, 1594. 
Magda.

1654.
iófi.
■Kosztolányi István.

1698. (ezredes.) 
iczky Zsuzsi.

István.
ia. (Hatvanban.) (Losonczon.)

István. /András. Ferencz.
t. (katona.) (Dósa Zsuzsi.

■ . . ----- — —
/János. 1769. /Ferencz. Mihály. János. 1762.
(Farkas Kata. (Zsitvay Borosa.

(Kun-Szt.-Mártonban.) (Hatvanban.)

János, (postamester Árokszálláson.)

István. 1769.
Neustetter Juli.
( zegvárott.)

Sándor. László. Ferencz.

/János. Ágnes. Erzse. Anna. Kata.
(Fazekas Ilon.

68. István. Erzse. 
(Hatvanban.)

stván. János. 1791.

András.

Borosa. Erzse.

n. Pál. Ádám. /Imre.
(. . . Kata. 

(Ó-Becsén.)

/  Mátyás. 
(Sárkány Anna.

/István.
(Nagy Klára. 
(Topolyán.)

József. 1842.
Pál.



a) L itassy  A lbert.

(István.
iDubraviczky Klára. 

1
1

(István. 1627. 
IBogády Krzse.

1
íErzse.
lUjfalussy István.

1
(Juli.
IPalásthy Ferencz. 

1
(Fereucz.
1 Szenti ványi Juli.

1

(Mária.
IRudnay Adám. 

1

, Juli.
1 Darvas Mihály. 

1

‘Nedeczky Kristóf. ' Gábor’ Ádám' Mária' Sándor. Sófi. Jób.

(Ferencz. 
ISircsícs Anna.

(László. i Pál.
ISoós Apolónia. IBalogh Krisztina.

1 Zsuzsi.
'Murányi Tamás.



b) Czobor János.

István.

Miklós. 1400.
I

János.

(Mihály. 1442. 
IBáthory Erzse.

Imre. 1496.

1 Éva.
'zilágyi László.

I
Mihály, ország-kormányzó.

1 Gáspár. 1537. 
Sárkány Orsolya.

I
Imre. 1572.

Erzse.
Thurzó György, nádor. 

iKata.
^Tökölyi István.

I
.1 Zsigmond.
'Monoky Zsuzsi.

Zsuzsi.
I Miklós.
I TnTrnsfliJakussics

lÉva.
'Sircsics István.

.Gáspár.
\Prileczky Janka.

.Anna-Mária. 
■jNedeczky Ferencz.

(Lajos.
ÍBossányi Anna.

(Janka. (Sófi, Lajka.
\NedeczkyLászló. 'Buocz Lajos.



Rokon-ágak. (Palásth

Honor.

C ) j Ocskay (ezredes.)- 
r  plónyi . . .

-jErzse. 1800. 
•Palásthy András.

István. Károly. Antal, (kassai püspök. 1848. f)

d) , Bártfay Márton. 
(Pigay Teréz.

t Mária. 1822. 
IKoór-Tóth József.

Mária. 1862. 
{Palásthy András.

Teréz.
iGosztonyi József.

i
Pál.

János. Mária. Teréz. Pál.

f) (Zaycsek-Koór László. 
iBodonyi Éva.

I József. Károly, (pap.)
IBártfay Mária.

(Mária.
IPalástky András.

(Mária. 
iLipcsey .



Sándor jegyzeteiből.)

e)

!

Horváth János.

iSófi. 
iSzentmártonyi Mihály.

fí'erencz.
ISzentiványi Kata.

/Apolónia. 
/Tomcsányi Gábor.

íMiklós.
ISzeghy Amália.

/Kata.
\W ahl Gáspár. 

[István.
iKeresztury Anna.

Mária, /Anna.
Urbán Pál. IKorethy István.

Zsuzsi. /Juli. 1798.
U’alásthy András.

/Zsuzsi. 
IBotka János.

[Kálmán. /Apolónia.
[Vécsey Erzse. IKereskényi György.

Emil.
Bogáthy József.

E le k .


