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ELŐSZÓ.
Egy évszázada annak már, hogy Szirmay Antal monográfiája megjelent Szatmár vármegyéről. Hézagpótló, sőt úttörő mű volt ez jó ideig, bár
az adathalmaz nagysága mellett úgy a vármegye története, mint a vármegyei egyes nemesi családok tekintetében sokszor csak a fontosabb
adatok chronologikus felsorolására szorítkozott s ez a munka ma már a
könyvpiacon egyáltalán nem található fel s csak szórványosan egyes
könyvtárakban.
Szatmár vármegye legújabb monográfiája is csak egyes nemesi családok
felsorolására szorítkozhatott, a terjedelmes történeti rész és az egész vármegye monografikus ismertetésének nagy terjedelme mellett.
Családtani irodalmunk örvendetes fellendülése mellett is még mindig
hézagos; hasonlóan a megjelent genealógiai munkák is csak egy részét
sorolják fel ama történelmi családjainknak, a kik a honfoglalás óta e
hazában éltek és szerepeltek.
Tehát a legtöbb nemesi családot érdeklő adatok, az egyes vármegyei
levéltárak iratcsomói között vannak ma is elrejtve, a melyekről alkalomadtán csak 1—2 szakíró, alkalmi kutató vesz tudomást, mert rendszeresen
összegyűjtve, kiadva ma sincsenek s így még az érdekelt családok sem
bírnak néha tudomással arról, hogy elődeik nyomát, emlékét őrzi a vármegyei levéltár.
Ezen indokok késztettek arra, hogy a vármegyei levéltárban az ősi
nemességre vonatkozó összes adatokat összegyűjtve, átadjam a nyilvánosságnak, a hozzáférhetőségnek.
Mert érdemesnek tartottam annak a nemességnek ismertetését, a
mely nemesség adományozása, mint a polgári erények jutalma, mai
alkotmányunkban is törvényes intézményként áll fenn.
Ezen adatmunka összeállítását az is szükségessé tette, hogy számos
megkereséssel fordulnak hozzám az ország egyes vidékeiről az iránt,
í*

hogy egyes érdekelt felekkel különböző nemesi családokra vonatkozó
adatokat közöljek.
Ha tehát ezen adatok összegyűjtve lesznek, mindenki, a ki ezt a
könyvet kezébe veszi, azonnal tisztában lesz azzal, hogy a szóban forgó
család nemességének van-e nyoma vármegyénk levéltárában s így a
bővebb adatok beszerzése megkönnyítve van.
Munkám azon családok neveit sorolja fel, a mely családok címeres
levele vármegyénk levéltárában eredetben vagy másolatban feltalálható
vagy pedig nemesi vonatkozás van reá; az anyag nagy terjedelme mellett
csak a nemesi család nevét, a nemességének mikor és ki által történt
adományozását vagy igazolását vagy vizsgálatát sorolja fel.
így könyvem tulajdonképpen csak adatmunka, de a mely adatokat
fáradsággal kellett összegyűjteni a levéltári adatokból, nevezetesen a nemesi
ügyiratok, nemesi összeírások, nemesi vizsgálatok (investigátió) jegyzőkönyvek, nemességi vitatóperek és iratok, közgyűlési jegyzőkönyvek és
vegyes nemesiratokból.
Munkám Szatmár vármegye törvényhatósága bizottságának és a nagyérdemű közönség nagylelkű pártfogása mellett jelenik meg.
Nagykároly, 1910. szeptember hó.
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nemeslevél másolatban, címer írva.

nemeslevél eredetben.

n. 1. e. c. f. =

nemeslevél eredetben, címer festve.

nobilit. — nobilitarium.
fasc. =

fasciculus.

actor. =
v. n. i. =

actorum.
vegyes nemesi iratok.

. r V b o n y i István, báró Perényi-család ügyviselője és Abonyi
Pál
lelkésznek nemesi bizonyságlevele. Kötet 50. írom. 27. 1840 és kötet
51. sz. irom. 12. 1841.
Achim Theodor de Nagykörtvélyes Apafi Mihály fejedelemtől nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család Vetés községében lakik.
A d o r j á n y Balázs és András de Kisadorjány (küküllőmegyei)-család
nemesi igazolása. Fase. 1. actor. nro 15. 1790 nobilit. alatt.
Adorján-család angyalosi
nro. 40. 1794 nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 2. actor.

Agárdi-család Borzován 1761 február 16-án kelt nemesi vizsgálata
Agárdi Andrásra vonatkozólag.
Agárdi István III. Ferdinánd királytól 1650 november 3-án kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Kihirdetve Ung vármegyében 1651
március 3-án.
Agárdi István és fia István Ung vármegyétől nemesi bizonyságlevelet
kap 1762. évi június 2-án.
Agárdi vagy Ugrón liodászi lakos család nemesi vizsgálata.
Agyó-család szatmári
lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 14. actor.
nro. 46. 1804 és Fasc. 18. actor. nro. 19. 1808 nobilit. alatt.
Ajtay László de Nagyvárad nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 40.
actor. nro. 31. 1830. nobilit.
A l m á s y Mihály és András II. Ferdinánd királytól 1626 március
22-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
A l m á s y Zsigmond és társai (almási

lakos Ugocsa

vármegyében).

A l m á s y Ferenc iklódi lakos nemesi vizsgálata.
A m a d é János és társai rápolti lakosok nemesi vizsgálata.
A m b r u s János bihari (biharmegyei) lakos nemesi
v. n. i. alatt.

bizonyítványa,

A n d o r k ó Ignác hornoródi lakos, Lipót királytól 1675 március 20-án
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1675 július 20-án
Szatmáron tartott közgyűlésen kihirdettetik. Kötet 122. írom. 6. 1848
év. nemes, irat alatt.

Antal Ferenc de Debrecen Bethlen Gábor fejedelemtől 1615 május
15-én nemességet nyer. n. 1. m. c. í. Antal Márton gyarmati lakos nemességi vizsgálata.
Ankhereitter János és gyermekei: Gáspár, Pál, Ádám, Absolon,
Anna és Zsuzsanna II. Ferdinánd királytól 1560 november 19-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A család Genesen lakott.
Angyal-család nemesi ügye. Fasc. 17. actor. nro. 36. 1807.
Angyalosy József, Dénes és Ferenc kispaládi lakosok nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 46. Iromány 5. 1836.
Angyal András III. Ferdinánd királytól 1654 október 15-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. e. c. f. A nemeslevél Bihar vármegyében
kihirdettetett. Lásd: Fasc. 17. actor. nro. 36. 1807 nobilit.
Apáthy Sándor és társai II. Mátyás királytól 1609 november 25-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Apáthy Ferenc csengerújfalusi
lakos nemességi igazolása.
Apáthy Sándor és Gönczy Imre II. Mátyás királytól 1609 november
25-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél
1610 május 1-én Szabolcs megyében kihirdettetett. Gönczy-család nemesi
igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 26.
Apostol lásd: Rácz alias Apostol alatt.
Ari-család berei lakos nemességi vizsgálata.
Armós Ferenc gyarmati lakos nemesi bizonyságlevelet kap.
Armós Pál III. Ferdinánd királytól 1649 augusztus 8-án kelt nemeslevelet nyert (hiányos másolás), n. 1. m. c. í. Armós vagy Ormos János,
István, György, Ferenc, Mihály, András, Péter és Miklós (biharmegyei)
bagaméri lakosok nemesi vizsgálata.
Ari Boldizsár és neje Apagy Erzsébet és fia János Rudolf királytól
1581 április 14-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Ary István
és társai kisnaményi lakosok nemesi igazolása.
Arotin Zachariás és fiai Mária Terézia királynőtől 1765 december
24-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
Szatmár vármegyében 1766 augusztus 25-én kihirdettetett. A család
nagybányai lakos.
Aranyos lásd Borbély alias Aranyos alatt.
Asztay István és gyermekei III. Ferdinánd királytól 1655 április
24-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek n. 1. m. c. í. A nemeslevél
Szatmár vármegyében 1666 március 20-án és Sáros vármegyében 1656
évi május 24-én kihirdettetett. Asztay Péter és társai tiszabecsi lakosok
nemesi igazolása.
Aszalós Péter dedicta Pólyán tiszakóródi lakos nemesi igazolása.

Asztalos lásd: Ecsedy alias Asztalos alatt.
Asztalos István hegyközpályi lakos nemesi bizonyságlevelet nyer
a vármegyétől. Kötet 51. írom. 18. 1841.
Asztalos János és neje Vince Erzsébet és gyermekei Lipót királytól
1675 április 24-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1676 február 3-án kihirdetve Szatmár vármegyében. Asztalos György és
társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása. Fasc. 34. actor. nro. 35.
1824 és Fasc. 40. actor. nro. 25. anno 1830 nobilit.
Asztalos Mihály és társai porcsalmai lakosok nemesi vizsgálata.
Asztalos lásd: Markos alias Asztalos alatt.
Asztalos-Tóth lásd: Szatmáry alias Asztalos-Tóth alatt.
Asztay István és József nagykárolyi lakosok nemesi igazolása. Fasc.
34. actor. nro. 8, 1824.
Avasujfalussy lásd: Pap aliter Avasujfalussy alatt.
Ács István és János fehérgyarmati lakosok nemesi vizsgálata.
Ács Lőrinc és neje Uray Katalin, valamint fia Pál VI. Károly
királytól 1736 december 16-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, a
nemeslevél 1737 június 18-án Szatmár vármegyében kihirdettetett. Ács
Pál és fiai vitkai lakosok nemesi igazolása. Kötet 4. írom. 48. nemesi
iratok. 1838.
Ács János de Qaura Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
Ágoston Péter, valamint fiai: István és Demeter Rákóczy György
fejedelemtől 1650 február 20-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1654 május 3-án Zaránd vármegyében kihirdettetett.
Áldor Adolf de Gyömörő és gyermekei I. Ferencz József királytól
1899 május 22-én nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Árvay-család sályi-i, nádudvari és mátészalkai lakos nemesi igazolása.

l ^ a l o g h György és Kóródy Sára, valamint gyermekei Lipót királytól
1666 december 17-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1667 május 7-én Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Fasc.
12. actor. nro. 7. 1802 nobilit. alatt.
Barla Demeter és gyermekei Miksa királytól 1576 február 22-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f.
Barakony Péter de Ewrögd Bethlen Gábor
december 11-én kelt nemeslevelet nyert n. 1. e. c. f.
Balvay de Felsőbalva II. Lajos királytól
nyer. Az adománylevél eredetben.
B a l o g h (tordai) Ferenc nagybányai
B a l o g de Vérvölgy-csa\ád
Bakay lásd: Erdőbakay

1555-ben

1621

adománylevelet

lakos nemesi vizsgálata.

nemesi vizsgálata v. n. í. alatt.
alatt.

B a l o g h Imre de Thnr lásd: Szilasy
Baán lásd: Vajnágy

fejedelemtől

János de Jánosd

alatt.

alias Baán alatt.

Barkász István csengeri lakos nemességi igazolása.
Balla Márton és fia György, Lipót királytól 1693 szeptember 14-én
kelt nemeslevet nyertek, n. 1. m. c. í. Balla László, Márton, József,
továbbá György, Sándor, László és György dengelegi lakosok nemességi
vizsgálata.
Bartha István Báthory Zsigmond fejedelemtől 1598 március 20-án
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Bartha István fehérgyarmati lakos
nemesi vizsgálata.
B a k ó András de Hete és neje Nagyimre Zsófia és gyermekei :
János, Erzsébet, Zsuzsánna és Anna, valamint testvére Bakó János és neje
Bagi Katalin, Márton és Tamás fiai, Erzsébet és Anna leányai III. Ferdinánd királytól 1647 március 21-én kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1648 február 10-én Bereg vármegyében kihirdettetett.
A család fehérgyarmati lakos. Kötet 53. írom. 20. 1843 évi nemesi
iratok.
B a l o g d i Mihály fehérgyarmati

lakos nemesi vizsgálata.

Barachy Boldizsár nyírbátori lakos nemesi vizsgálata.

Bara István de Bodok (bácsmegyei) nemesi igazolása.
Barla aliter Zű^'-család II. Ferdinánd királytól 1636 január 2-án
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család Fiilpösdarócon és Géberjénben lakik.
B a l a t o n Mihály Lipót királytól 1687 augusztus 8-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Balaton András gebei lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 14. actor. nro. 42. 1804 nobilit.
B a l o g h János de Nagyalmás Rákóczy Zsigmond fejedelemtől 1607
július 20-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Balog Mihály, György,
András és Ferenc gencsi lakosok nemesi igazolása.
B a l o g h alias Székely

Sámuel gacsályi

lakos nemesi vizsgálata.

B a l o g h Gáspár de Géress II. Mátyás királytól 1613 január 31-én
kelt nemeslevelet kap. il. 1. m. c. í. A nemeslevél 1617 július 28-án Szatmár
vármegyében kihirdettetik. Balogh Sámuel és társai géresi lakosok nemesi
igazolása.
B a l á s y Márton, Hatházy István, Csákány Jakab és István de Lészfalva
Apafi Mihály fejedelemtől 1666 február 3-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í.
Bak Mihály, András és Bak György nyíregyházi jegyző nemesi
igazolása.
Baka Miklós és neje Jakab Erzsébet, Lipót királytól 1689 január
20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689 július
5-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Baka János és társai fiilesdi
lakosok nemesi vizsgálata.
Bakay Mihály de Németbakabánya
III. Ferdinánd királytól 1649
március 23-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
Szatmár vármegyében 1649 július 1-én kihirdettetik. Bakay László és
társai kántor]ánosi-i lakosok nemesi igazolása.
B a l o g Mihály II. Ferdinánd királytól 1626 február 2-án kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. A nemeslevél Szabolcs vármegyében 1627
február 29-én kihirdettetett. Balog István kántorjánosi-i
lakos nemesi
vizsgálata.
Bartha Mihály és neje Leökes Erzsébet II. Mátyás királytól 1618
június 10-én kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1618
november 28-án Szatmár megyében kihirdettetik. Bartha Zsigmond és társai
milotai lakosok nemesi igazolása.
Barát alias Mnsay János és Tamás, valamint Nagy János és fiai:
Mihály és János, Bethlen Gábor fejedelemtől 1624 március 25-én kelt
nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1624 szeptember 28-án
Szatmár megyében kihirdettetett. Barát Sámuel milotai
lakos nemesi
igazolása.

Balta alias Szteczka-család
sándoravasujfalusi
lakos részére 1744
február 21-én kelt Máramaros vármegye által kiadott nemesi bizonyság.
Bab István hiányos másolás. Gábor fejedelem által adott nemeslevél.
Bartha László, továbbá János és Gáspár fiai és társai 1687 szeptember 28-án kelt Lipót király által adományozott nemeslevél és Bartha
Andrásra vonatkozó nemesi vizsgálat Szabolcs megye részéről 1763
február 10-én.
Bartha László berei lakos II. Ferdinánd
15-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.

királytól

1630

május

B a l o g János és testvére Szilágyi István II. Mátyás királytól 1611
február 3-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Balog Pál, György
és Zsigmond berei lakosok nemesi vizsgálata.
Badar Tamás berei lakos nemességi igazolása.
Baróthy alias Csiky Gergely 1671 október 24-én kelt Lipót
királytól nyert nemeslevelet, n. I. m. c. í. Baróthy István berei lakos és
társai nemességi igazolása.
B a l o g Ferenc és társai batizi lakosok nemességi igazolása.
B a k o s Gergely és Bakos István börvelyi lakosok nemességi igazolása.
Bakó Demeter és András de Csanád Bethlen Gábor fejedelemtől
1626 december 19-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Bakó
János csomaközi lakos, István füredi lakos nemességi igazolása.
Balásy István Lipót királytól 1688 június 7-én kelt nemeslevelet
nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689 február 9-én Szatmár vármegyében
kihirdettetett. Balásy alias Tar Jánosnak Borsod vármegyében nemesi
vizsgálata. Balásy Pál és társai mátészalkai lakosok nemesi igazolása.
Bartha András, György, András és Mihály III. Ferdinánd királytól
1652 február 18-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Nemeslevél
kihirdetve Ung megyében 1652 május 3-án. Bartha András, György fia
és társai mátészalkai lakosok nemesi igazolása.
B a k o s Péter és neje Huszár Anna, valamint fiai: Tamás, István
és János, továbbá Thóth Mátyás, Lipót királytól 1668 szeptember 12-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél kihirdetve 1668
évben Szatmár vármegyében. Bakos István és társai mátészalkai lakosok
nemesi igazolása.
Bajkor Mártonnak Békés vármegyétől
nyert nemesi bizonyságlevele.
Bad da Gábor de Bodófalva

1750

szeptember

10-én

mezőteremi lakos nemesi igazolása.

Balássy alias Okányi Gergely de Várad Bethlen Gábor fejedelemtől
1611 június 26-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
Bihar megyében 1612 május 2-án kihirdettetett. Balássy István és József
nagykárolyi lakosok nemesi vizsgálata.

B a l o g h Benedek, Gáspár és
fejedelemtől 1621 október 8-án kelt
A nemeslevél Szabolcs vármegyében
Balogh Mihály és társai nagykárolyi
Bakay Mihály nagykárolyi

Ferenc de Hatház Bethlen Gábor
nemeslevelet nyernek n. 1. m. c. í.
1622 december 29-én kihirdettetett.
lakosok nemesi igazolása.

lakos nemesi igazolása.

B a r t h o s István és András II. Ferdinánd királytól 1627 december
7-én Prágában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. e; í. Nemeslevél Sárosmegyében 1628 évben kihirdettetett. Bartos András Újvároson lakó nemesi
vizsgálata. Bartos Ferenc és társai nagybányai lakosok nemesi igazolása.
Fasc. 40. actor. nro. 10. 1830.
Barakonyi Ferenc és fia Péter óvári lakosok nemesi vizsgálata.
B a l o g h Mihály és testvérei Lipót királytól 1659 október 4-én
Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. in. c. í. Nemeslevél 1660
december 22-én Ugocsa vármegyében kihirdettetett. Balogh György és
társai porcsalmai lakosok nemesi igazolása.
Balla Péter és fia István VI. Károly királytól 1720 április 29-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél 1721 május
20-án Szatmár vármegyében kihirdettetett. Balla István és György porcsalmai
lakosok nemesi vizsgálata.
B a i n a y György és Kalmár Judith, valamint fiai Lipót királytól
1667 november 5-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Nemeslevél 1668 évben Szatmár vármegyében kihirdettetett. Bányay
Kristóf és Péter Szepes vármegyétől 1764 július 3-an nemesi bizonyságlevelet kapnak. Bányay-család porcsalmai lakos.
Barbutz Theodor és társai patóházai

lakosok nemesi vizsgálata.

Bartus Kelemen és fiai : József, István és Kelemen rápolti lakosok
nemesi igazolása.
Balásy
igazolása.

János és Balási

György

szinérváraljai

lakosok

nemesi

B a l o g h Imre de Thür és Szilasy János de Jánosá Bocskay István
fejedelemtől 1606 április 1-én Kassán kelt nemeslevelet nyernek, n. 1.
m. c. í. A nemeslevél Bihar megyében 1607 március 7-én kihirdettetik.
Balogh László és társai szinérváraljai lakosok nemesi vizsgálata.
Balla Mihály Salyiensis és fiai VI. Károly királytól 1720 április
29-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Balla Zsigmond
és társai sályi-i lakosok nemesi igazolása.
Badar János III. Ferdinánd királytól 1640 február 8-án Bécsben
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél Bihar megyében 1641
február 5-én kihirdettetik. Badar János sályi-i lakos nemesi igazolása.
Barla István és testvére János II. Ferdinánd királytól 1626 augusztus
14-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1628 január

26-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. Balla András és társai
lakosok nemesi igazolása.

sályi-i

B a l o g h alias Szodos András és testvérei III. Ferdinánd királytól
1652 május 2-án Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél kihirdetve 1655. évben Szabolcs vármegyében. Fasc. 3. actor.
nro. 9. Balogh Ferenc deési lakos nemesi productiója.
Baxis szatmár-, bereg- és zemplénmegyei család. Fasc. 3. actor nro. 18.
Bagaméri Gábor kispaládi lakos nemesi vizsgálata. Bagaméri Gábor
1777 május 30-án kelt Alsófehér vármegye által adott nemesi bizonyságlevéllel akarja nemesi voltát igazolni. Fasc. 3. actor. nro. 21.
Bakó András és Demeter de Csanád Bethlen Gábor fejedelemtől
1626 december 10-én kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Bakó István
hatházi jegyző, János szárazbereki és Mihály csomaközi lakosok nemesi
vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 22.
B a l o g h Mihály és fiai Lipót királytól 1675 június 8-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Balogh család matolcsi, knnhegyesi és pályi-i
szabolcsmegyei lakosok. Fasc. 3. actor. nro. 27.
B a l o g h de Böszörmény-család
perek között).
Barát alias Musay

lásd: Nagy

nemesi

produkciója

(nemesedési

János alatt.

Baróthy alias Csiky Gergely Lipót királytól 1671 október 24-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1672 június 28-án
Zemplén vármegyében kihirdettetett. Baróthy József margittai lakos nemességi pere.
B a u m a i s t e r János nagybányai
actor. nro. 61. 1791. nobilit.

lakos nemesi

igazolása. Fasc. 1.

Barbul-család nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 33. 1795 és
Fasc. 7. actor. nro. 5. 1799 nobilit alatt.
Balabán
nobilit alatt.

Ferenc nemesi vizsgálata. Fasc. 6. actor. nro. 33. 1798

B a l o g h de Viika-család
1804 nobilit. alatt.

nemességi ügye. Fasc. 14. actor. nro. 22.

Balogh-család (porcsalmai, tyukodi, cégényi és
komlódtótfalusi)
nemesi igazolása. Fasc. 38. actor. nro. 4. 1828 nobilit. alatt.
Bakay Péter és neje Gyöngyöspüspöki Borbála II. Mátyás királytól
1609 december 15-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m.
c. í. Bakay-család Nyírbátor és Bogát községekben (Szabolcs megye)
laknak. Fasc. 38. actor. nro. 19. 1828 nobilit. alatt.
Bartók Ferenc de Mártonfalva
táblabíró és Felsőbánya város
tanácsosa nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Kötet 43. írom.
30. 1833 nemesi iratok alatt.

B a j n a y István porcsalmai, Bajnay Pál szakácsi és Ferenc tyakodi
lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 47. írom.
21. 1837 nemességi iratok alatt.
B a l o g h Pál krasznacégényi
lakos
írom. 26. 1837 nemesi iratok alatt.

nemesi

vizsgálata.

Kötet

47.

Bartha Sámuel, Gábor és fia Sándor szatmárnémeti-i lakosok a
vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 51. írom. 4. 1841
nemesi iratok alatt.
Bartha József tenkei lakos nemesi vizsgálata. Kötet 54. írom. 21.
1844 nemesi iratok alatt.
B a l á s y Pál baranyamegyei orvos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 15. actor. nro. 11. 1805 nobilit. alatt.
Bakats Sándor nemesi vizsgálata. Fasc. 18. actor. nro. 16. 1808
nobilit alatt.
B a k ó (börvelyi)-család nemességi vitatópere. Fasc. 21. actor. nro. 19.
1811 nobilit.
Barlogh-család nemesi bizonysága. Fasc. 27. actor. nro. 27. 1817.
B a l á z s Károly de Sipek királyi kam. fiskális nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Fasc. 28. actor. nro. 21. 1818 nobilit. alatt.
Baku de Borzova-család
1823 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 33. actor nro. 29.

B á c s i n s z k y János csanádi püspök nemesi ügye. Fasc. 36. actor.
nro. 16. 1826 nobilit. alatt.
B a r a b á s János lázári lakos nemesi igazolása. Fasc. 37. actor.
nro. 28. 1827 nobilit. alatt.
B a l o g h Mihály és fia Mihály fehérmegyei Csősz lakosok Fehér
vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel a szamosujlakon lakó Baloghcsalád nemességét igazolja.
B a l o g h János és Cházár Lőrincz és gyermekei Lipót királytól
1587 december 15-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1590 évben Szatmár vármegyében kihirdettetett. Balogh Zsigmond
és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
B a l o g h Mihály és társai ugornyai és vitkai lakosok nemesi igazolása.
B a g o s s y László és fiai : István és Dávid de Bagos nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Bán Lázár de Libaton
nemesi bizonysága.

vámfalusi

és aranyosmegy esi lakos család

B á n y a y István, valamint testvére ifj. István és társai berei lakosok
nemességi vizsgálata.
B á n y a y Ferenc és társai fehérgyarmati

lakosok nemességi igazolása.

Bánk Gábor de Fodorháza Rákóczy György fejedelemtől 1631
június 28-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Bánk János farkasaszól
lakos nemességi vizsgálata.
Bán Dániel de Kisdoba Középszolnok vármegyétől 1768 január
17-én és Bán István 1746 évben nemesi bizonyságlevelet kapnak. Bán
Dániel és társai érkörtvélyesi lakosok nemesi igazolása.
Bárczay István gacsályi

lakos nemesi vizsgálata.

Báty János és András Lipót királytól 1659 június 22-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél Abauj vármegyében
1659 évben kihirdettetett. Báty János felsőbányai lakos nemesi igazolása.
Bánk-család nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Kötet 54.
Iromány 26. 1844 nemes, ügy alatt.
B á n y a y lásd:

Felsőbányai.

Bánky lásd: Szováthy

alatt.

Báthory Ferenc, György és József, Sámuel fiai
fehérgyarmati
lakosok nemesi bizonyságlevelet kapnak a vármegyétől. Fasc. 1. actor.
nro. 32. 1793 nobilit/
Báthory József és Gábor nagyváradi lakosok nemesi bizonyságlevelet kapnak a vármegyétől. Fasc. 26. actor. nro. 34. 1816 nobilit. alatt.
B á n f f y lásd: Losonczy

Bánffy

alatt.

Bács lásd: Orosz alatt.
B á n y a y alias Gombkötő-család
nro. 104. 1786.

nemesi igazolása. Fasc. 1. actor.

B e n e Pál, Szabó András, Miskolczy Benedek II. Ferdinánd királytól
1622 február 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Bene István,
Márton és Gergely berei lakosok nemesi vizsgálata.
Bereczkfy (Bereczky) András de Vid- (békésmegyei
család nemesi igazolása.

szentmiklósi)

B e d e alias /O'ss-család börvelyi lakos nemességi igazolása.
B e l é n y e s i Melicze alias Belényesi Péter és Deák Sámuel III. Ferdinánd királytól 1656 február 8-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m.
c. í. Belényesi Melicze Ferenc csengeri lakos nemesi vizsgálata.
B e n e István de Rápolt és neje Kalmár Katalin Bethlen Gábor
fejedelemtől 1610 augusztus 25-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Rápolti Bene János és fia János nemességi igazolásuk.
Bernáth János III. Ferdinánd királytól 1655 január 12-én kelt
nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Székely Bernáth császlói lakos és társai
nemességi igazolása.
Beke András és neje Mándy Anna és gyermekei II. Ferdinánd
királytól 1636 április 19-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Beke Pál szárazberki, Beke János méhteleki lakosok nemesi vizsgálata.

B e d e István Lipót királytól 1687 szeptember 26-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Nemeslevél kihirdettetett Bereg- és Ugocsamegyében.
B e c s e y István és Mátyás Lipót királytól 1702 december 28-án
nemeslevelet kap. A nemeslevél 1703 május 19-én Szatmár vármegyében
kihirdettetett, n. I. m. c. í.
Bernárd András és Nagy Ferenc ex Székely Udvarhely Lipót
királytól 1674 november 9-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1.
m. c. í. Fasc. 34. actor. nro. 41. 1824 és kötet 44. Iromány 27. 1834.
Bereczk Ferenc és István szaniszlói

lakosok nemesi vizsgálata.

B e ő r Zsigmond de Kövesd és Farkas alias Jobbágy János Apafi
Mihály fejedelemtől 1679 július 15-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1.
m. c. í.
B e r e n c h y lásd: Szováthy
Bencze-család
nobilit. aiatt.

nemesi

alatt.
vizsgálata. Fasc. 4. actor. nro. 45. 1796

Ben kő József de Dálnok et Mermány és társai részére a vármegye
által nemesi bizonyságlevél adatik. Fasc. 40. actor. nro. 12. 1830
nobilit. alatt.
B e c z e de Losonczy-család
szatmári lakos nemesi igazolása. Kötet
46. Iromány 21. 1836. nemesi iratok alatt.
Beke Lajos szatmári lakos nemesi igazolása. Kötet 51. Iromány 35.
1841 nemességi iratok alatt.
Ben kő Mózes és József de Magyarhermányi
avasújvárosi lakosok
nemességi vizsgálata. Fasc. 16. actor. nro. 3. 1806 és Fasc. 16. actor. nro. 7.
1806 nobilit. alatt.
B e l é n i e s i Ábrahám Bethlen Gábor fejedelemtől 1609 augusztus
10-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1610 évben Alsófejér vármegyében kihirdettetett. Belényesi család Tyúkodon.
Újfaluban és Eőrben lakik.
Bereczky István és társai iyukodi lakosok nemesi igazolása.
Bertse alias Berintse Mihály de Kálinfalva és társai töketerebesi
lakosok nemesi vizsgálata.
Berey Miklós de Bere és fiai II. Rudolf királytól 1580 március
8-án Prágában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Berey Ferenc és
Mihály vetési lakosok nemesi vizsgálata. Kötet 52, Iromány 41. 1842
nemesi iratok alatt.
B e n é t s Tamás vámfalvi lakos nemesi vizsgálata.
Bernáth Mihály és testvére Miklós Lipót királytól 1674 október
3-án kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1675 január
22-én Szatmár vármegyében kihirdettetik. Bernáth János és társai angyalosi
lakosok nemesi vizsgálata.

Becsky de

Tasnádszántó-csa\ád.

B e r e g s z á s z y János de Debrecen Bethlen Gábor fejedelemtől 1628
május 5-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél Máramaros
vármegyében kihirdettetett, v. n. í. alatt.
Berendy-család nemesi vizsgálata v. n. í. alatt.
Berintse lásd: Bertse alias Beriníse alatt.
B e t s e y lásd: Piller vagy Becsey alatt.
Beke lásd: Székely alias Beke alatt.
Berthók Mihály III. Ferdinánd királytól nemeslevelet kap. n. 1. m.
e. í. Berthók István, Mihály fia gebei lakos nemesi vizsgálata.
Bégányi Ferenc gebei lakos nemesi vizsgálata.
B é k é s s y Márton de Somlyó és testvérei Rudolf királytól 1602
március 22-én Prágában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1603 évben Kraszna, 1696 december 18-án Szatmár vármegyében
kihirdettetett. Békéssy Mihály és társai szatmár németi-i lakosok nemesi
igazolása.
B é n y Mihály III. Ferdinánd királytól 1650 április 21-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f.
Bélteky család nemesi vizsgálata. Fasc. 1. actor. nro. 10. anno
1790 nobilit.
Bélteky-család (mezőteremi) nemesi vizsgálata. Fasc. 23. actor.
nro. 39. 1813 nobilit. alatt.
B é k é s s y lásd: Gál Kelemen alatt.
B é n y e y lásd: Hegedűs

alias Bényey alatt.

Bihari alias Kovács István Bethlen Gábor fejedelemtől 1623 február 1
1-én kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. Bihari Mihály, István, Péter és
János nemességi vizsgálata.
Bíró Mihály de
István János és Anna
levelet nyernek, n. 1.
gyében 1691 évben.
vizsgálata.

Bökény és neje Kovács Katalin, valamint gyermekei
Lipót királytól 1690 november 30-án kelt nemesm. c. í. A nemeslevél kihirdettetett Ugocsa vármeBíró Gáspár és társai milotai lakosok nemesi

Bihari Sámuel nagykárolyi

lakos nemesi igazolása.

Bihari Balázs és testvérei II. Rudolf királytól 1600 március 1-én
Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél kihirdetve
1602 évben Bereg megyében és 1602 július 12-én Szatmár vármegyében.
Bihari Ferenc nagyari lakos nemesi vizsgálata.
Bíró János de Pap, Tóth István és Detnjén János de Fejércsei
II. Ferdinánd királytól 1634 március 17-én Bécsben kelt nemeslevelet
nyernek, n. I. m. c. í. Demjén-család szatmárnémeti-i lakos.

Bora Illés és Karácson György Apafi Mihály fejedelemtől 1680
május 20-án kelt nemeslevelet nyernek. Bora Gábor és társai gencsi
lakosok nemesi igazolása.
B o r o s László gilvácsi lakos nemesi vizsgálata.
B o r b é l y alias Aranyos János és neje Szász Anna Bethlen Gábor
fejedelemtől 1612 évi május 25-én kelt nemeslevelet nyernek n. 1. m. c. í.
A nemeslevél Máramaros vármegyében 1612 augusztus 16-án kihirdettetett.
Borbély János és társai mikolai lakosok nemesi igazolásuk.
B o r d á s Lőrinc és neje Szép Ilona Mária Terézia királynőtől 1763
június 7-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél kihirdetve
1763 szeptember 10-én Borsod vármegyében. Bordás György és társai
nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
B o r o s Mihály és társai óvári lakosok nemesi vizsgálata.
B o c s k o r György és neje Lőrincz Anna Lipót királytól 1675
november 2-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél kihirdetve 1676 január 21-én Ugocsa vármegyében. Bocskor András
oroszi lakos nemesi igazolása.
B o g d á n Bálint és neje Bayzát Anna valamint gyermekei II. Mátyástól
1618 július 10-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1620 szeptember 23-án Szatmár vármegyében kihirdetve.
Bogdán György és társai borhidi lakosok nemesi igazolása.
B o z ó Lukács de Somkut Apafi Mihály fejedelemtől 1689 július 5-én
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
B o r o s Miklós de Magyarád aranyosmegy esi lakos Miksa királytól
1569 május 14-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
B o r b é l y i András berei lakos 1635 július 5-én kelt Rákóczy György
fejedelemtől nyert nemeslevele, n. 1. m. c. í.
B o r b é l y István de Tasnád II. Mátyás királytól 1618 március 16-án
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Borbély László és fia botpaládi
lakosok nemességi vizsgálata.
B o t h a Gergely de Csernafalva

busáki

lakos nemességi

B o l d i s á r György, Ferenc, Mihály és László csengerajfalusi
nemesi vizsgálata.

igazolása.
lakosok

Both Mátyás de dicta Meggyes és testvérei II. Rudolf királytól
1578 április 3-án kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Both Pál és
István eőri lakosok nemesi vizsgálata.
B o k o r Mihály, Lipót királytól 1695 október 30-án kelt nemeslevelet
nyer. n. I. e. c. f. Kihirdettetett Csengerben 1696 március 20-án tartott
Congr. közgyűlésen. Bokor György és társai érendrédi lakosok nemesi
vizsgálata.
B o z g a Theodor Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus 7-én
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.

B o d g y a Joachim de Szelnicze Rákóczy György fejedelemtől 1658
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
B o d y Mátyás és neje Bíró Margit valamint gyermekei György,
Mátyás, Péter, Tamás, Margit és Hebe III. Ferdinánd királytól 1648
január 1-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Bodi Demeter és
társai esztrói lakosok nemesi vizsgálata.
Botrágyi János és fiai András, István és János valamint testvérei
István és József II. Ferdinánd királytól 1634 december 26-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél kihirdettetett 1635 évben Bereg
vármegyében Botrágyi János mezőkászonyi lakos nemesi vizsgálata. A család
e vármegyében Fehérgyarmaton lakik.
B o d o n y i László és társai fehérgyarmati gyürei és kopócsapáti-i
lakosok Zemplén vármegyétől 1756 március 15-én kelt nemesi bizonyítványnyal nemességük igazoltatik.
Böjti alias Körösi János valamint fiai János és Márton Apafi Mihály
fejedelemtől 1676 szeptember 13-án nemességet kapnak, n. 1. m. c. í.
Nemeslevél 1677 január 27-én Torda vármegyében kihirdettetik. Böjti
alias Kó'rösy János fehérgyarmati és József mátészalkai lakosok nemesi
vizsgálata.
B o d ó Jakab de Felsőfala Rákóczy György fejedelemtől 1632 május
2-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Bodó István gencsi lakos
nemesi vizsgálata.
B o r o s István porcsalmai lakos nemesi vizsgálata.
B o g d á n József mikolai és Bogdán Dániel debreceni lakosok nemesi
igazolása. Kötet 54. Iromány 25. 1844 évi nemesi irat.
B o r o s István Bocskay István fejedelemtől 1605 évi december 16-án
kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. Boros András dabolci (Ugocsa
vármegye) lakos nemesi vizsgálata.
Bol iák György (debreceni) és neje Szilágyi Erzsébet II. Ferdinánd
királytól 1627 aug. 28-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. I. m. c. í.
A nemeslevél Bihar vármegyében 1630 június 29-én kihirdettetik. Bujáki
Ferenc ecsedi lakos nemesi vizsgálata.
Bors András de Biodafalva és testvére Jakab II. Rudolf királytól
Prágában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Szatmár
és Középszolnok vármegyékben kihirdettetik. Bors Mihály és György
nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 12. nemesi ügy alatt.
B o l d y János de Károly Bethlen Gábor fejedelemtől 1608 május
28-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1608 szeptember 15-én Középszolnok vármegyében kihirdettetik. Boldy
György és István nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 13. nemesi ügy alatt.
B o r b é l y alias Marossi György de Újváros Rákóczy György fejedelemtől
1635 július 5-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1637. május 6-án Biharmegyében kihirdettetett. Borbély

alias Marossi
nobilit.

György sályi-i lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. nro. 26.

Borsi Mihály és János de Gacsály Bethlen Gábor fejedelemtől
1627 július 3-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél
kihirdetve Bihar vármegyében. Borsi-család gencsi, debreceni és nagykállói
lakos. Fasc. 3. nro. 29. nobilit.
B o n i s Mátyás és fiai Márton, Pál II. Mátyás királytól 1618 március
27-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél 1619
június 24-én kihirdettetett Szatmár vármegyében. Bonis-család Zemplén,
Ugocsa és Szatmár vármegyében Egri községében lakott. Fasc. 3. nro.
36. nobilit.
B o r n e m i s s z a István lázári lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.
nro. 37.
B o r o s Mihály és társai Lipót királytól 1687 október 19-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 november
9-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Boros-család nagykárolyi
és
vasadi lakos. Fasc. 1. actor. nro. 90. anno 1791 nobilit.
B o t z család (mezőteremi) nemesi productiója. Fasc. 7. actor. nro. 32.
anno 1799 és Fasc. 14. actor. nro. 15. anno 1804 nobilit.
B o r s a y Sándor nemesi vizsgálata. Fasc. 14. actor. nro. 36.
nobilit.

1804

B o d o k y Henter Mihály, Márton és József börvelyi lakosok nemesi
igazolás alapján a vármegyétől bizonyságlevelet kapnak. Kötetszám 42.
írom. 4. 1832 és kötet 42. írom. 20. 1832 nemesi ügyiratok alatt, lásd:
Henter alatt is.
B o n i s Ferenc fehérgyarmati lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 44. írom. 35. 1834 és kötet 48. Iromány 10. 1838
nemesi iratok alatt.
B o k o r János vitkai róm. kath. lelkész nemesi vizsgálata. Kötet 49.
írom. 8. 1839 nemesi iratok alatt.
B o l d o g h György és neje Paku Anna és fia III. Ferdinánd királytól
1650 május 12-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f.
A nemeslevél 1650 december 29-én Szatmár vármegyében kihirdettetik.
Boldogh alias Pozsonyi-család nemesi igazolása. Fasc. 21. actor. nro. 7.
1811 Fasc. 34. actor. nro. 4. 1824 nobilit. alatt.
B o é r János de Kopetsel nemességi bizonyítványt kap a vármegyétől.
Fasc. 25. actor. nro. 44. 1815 nobilit alatt.
B o z ó k y Sándor Bars vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel a
vármegyében nemességét igazolja. Fasc. 31. actor nro. 35. 1821 nobilit. alatt.
B o r b é l y lásd: Tóth alias Borbély alatt.
B o r o s másként Pap Popovics János nemesi igazolása. Fasc. 35.
actor. nro. 14. 1825 nobilit. alatt.

Bojtor László színfalusi lakos Máramaros vármegyétől nyert nemesi
bizonyságlevéllel nemességét a vármegyénél igazolja. Fase. 19. actor.
nro. 9. 1809 nobilit. alatt.
Born bár János és fiai Lipót királytól 1667 május 6-án Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1667
szeptember 7-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Bombár János és
társai szakaszi lakosok nemesi igazolása.
Bor alias Bornemissza Ferenc nagypaládi lakos nemesi bizonyítványt kap.
B o r o g András és fiai kántorjánosi lakosok nemesi igazolása.
B o l d o g h István kisvarsányi

lakos nemesi vizsgálata.

B o r n e m i s s z a András de Kcchkemét és neje Huszthy Anna, valamint fiai: István, András, Márton és János II. Ferdinánd királytól 1650
november 20-án Bécsben kelt donatiós nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél Bereg vármegyében 1651 július 26-án, Szatmár vármegyében pedig 1780 május 1-én kihirdettetik. A család eredetileg bereginegyei, tagjai e megyében Fehérgyarmaton, Nagypaládon, Nábrádon és
Nagykárolyban
laknak.
Botka de kovácsvágási

és reszegei család nemesi igazolása.

B o r s a y György de Kaál és Hegedűs György Apafi Mihály fejedelemtől 1669 május 26-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyertek,
n. 1. e.
B ó l y a Mihály tiszakóródi

lakos nemesi igazolása.

B o s a János és Elek Máramaros vármegyétől 1726 április 30-án
nemesi bizonyítványt kapnak, v. n. í. alatt.
B o t o s János és neje Nyilas Erzsébet Lipót királytól 1698 szeptember 18-án Ebersdorffban kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1698 november 10-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. v. n. i. alatt.
B o r b é l y lásd: llosvay alias Borbély alatt.
B o d a lásd: Tatár alias Boda alatt.
B ö s z ö r m é n y i alias Afa^v-család VI. Károly királytól Ivácskófalva
Hirip és Pettyén községekben királyi adományt nyer. Böszörményi
Elek báró Perényi-család ügyésze a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet
kap. A család Pettyén községben és Szatmár városában lakik. írom. 17.
1846 nemesi tárgy alatt.
Bőty István de Várad Bethlen Gábor fejedelemtől 1609 február
8-án Kolozsvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1609 augusztus 28-án Máramaros vármegyében kihirdettetett. Bőty Illés
és társai szatmárzsadányi
lakosok nemesi vizsgálata.
B ö s z ö r m é n y i lásd: Csorna Böszörményi

János alatt.

B ö e r Zsigmond de Kövesd lásd: Farkas alias Jobbágy

alatt.

Breuer Mátyás nagybányai pénzverő hivatali assessornak a vármegye részéről nemesi bizonyságlevél adatik. Fasc. 32. actor. nro. 29.
1822 nobilit. alatt.
Bujáky Ferenc ecsedi és Bujáki István szamosujlaki
vizsgálata.

lakosok nemesi

Buttyán János, Péter és Tamás de Somkuth nemesi igazolása. Buttyán
Mihály Ábrahám fia gencsi lakos nemességét igazolja.
Burda Mányi de Lemény Rákóczy György fejedelemtől 1658 aug.
7-én kelt nemeslevelet kap. n. I. m. c. í.
B u d a János de Nagynyires
Rákóczy György fejedelemtől
aug. 7-én nemeslevelet kap, n. 1. m. c. í.
Buttyán Mihály de Somkuth
gálata.

1658

és társai lippói lakosok nemesi vizs-

Buzik alias Szabó István de Kársa III. Ferdinánd királytól 1656
aug. 11-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Nemeslevél 1657 márczius
20-án Szatmár vármegyében kihirdettetett. Buzik Szabó Zsigmond de Kársa
nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. Nr. 14.
Bujtó alias Erdős-c$d\áá nemesi vizsgálata. Fasc. 11. actor. Nr. 18.
1801 nobilit. alatt.
Bud de Budfalva-csa\Ad nemességi ügye. Fasc. 15. actor. nro. 36.
1805 és Fasc. 39. actor. nro. 27. 1829 nobilit. alatt.
Billy István III. Ferdinánd királytól 1655 május havában Pozsonyban kelt nemeslevelet kap. n. I. m. c. í. A nemeslevél 1656. évben Szabolcs
vármegyében kihirdettetett, v. n. í. alatt.
Büte család nemesi vitatópere.
Bükk de

Fe/sopu/ya-család.

/

{^sanálosi
vizsgálata.

György

és

Csanálosi

Pál

angyalosi

lakosok

nemesi

Csató Gáspár nemessége Ugoesa vármegyében 1683 szeptember
16-án kihirdettetett.
Csatáry Ferenc és társai tyukodi lakosok nemesi vizsgálata és
igazolása.
C s a b a y alias Kürthy Gergely és testvére István II. Ferdinánd
királytól 1629 február 28-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1633 évben Ugocsa vármegyében és 1629 évben Torna
vármegyében kihirdettetett. A család csekei lakos. Fasc. 3. actor nro. 48.
nemesi iratok alatt. E családból származik Csaba Adorján Szatmár vármegye főispánja.
Csanádi János nemesi vizsgálata. Fasc. 4. actor. nro. 31. 1796
nobilit. alatt.
C s a p ó vagy Czapó (debreceni és derecskei)-család nemesi ügye.
Fasc. 25. actor. nro. 47. 1815 nobilit. alatt.
Csardáry Demeter nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 35. actor.
nro. 15. 1825 nobilit. alatt.
C s a h o l y i család sályi-i lakos nemesi igazolása.
Császi alias Lakatos-család
nemességi igazolása. Császi János
mikolai, Császi Sámuel batizi és Császi János nagybányai
lakosok
nemesi vizsgálata.
Csáky István de Visk és társai III. Ferdinánd királytól 1649
május 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. Csáky István és fiai
Ferenc és István csengeri lakosok nemesi vizsgálata.
C s á k á n y Jakab és István de Lészfalva Balásy Márton és Hatházy
István Apafy Mihálytól 1666 február 3-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. I. m. c. í. Csákány György és Elek nagykárolyi lakosok nemesi
bizonyságlevelet kapnak. Kötet 45. írom. 2. 1835 nemesi irat alatt.
C s á n y i György de Csány szatmári lakos nemesi bizonyságlevelet
kap. A család eredete Mánd községéből. Kötet 52. írom. 7. 1842 nemességi ügyek alatt.
Császi István, Miklós fia parasznyai

lakos nemesi igazolása.

C s e h Sándor és Ferenc de Szentkátolna
ecsedi lakos nemesi
vizsgálata és igazolása. Kötet 47. Írom: 31. 1837 nemesi ügy alatt és
Fasc. 7. actor. nro. 36. 1799 nobilit. alatt.
C s e p e l y Miklós, János és társai nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.
nro. 51 és Kötet 49. Írom. 33. 1839 nemesi ügy alatt.
C s e r m á k Antal szatmári lakos nemesi ügye. Fasc. 40. actor. nro. 27.
1830. nobilit. alatt.
C s e g ö l d y szatmári lakos család nemesi igazolása.
C s e c h Péter lásd: Czeglcdy
Cséke-család zsarolyáni
1836. nemesi ügy alatt.

alias Csech Péter alatt.

lakos nemesi igazolása. Kötet 46. írom. 8.

C s é k e Sándor debreceni lakos nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Kötet 53. írom. 24. 1843. nemesi ügy alatt.
C s é k e János Mihály fia körtvélyesi

lakos nemesi igazolása.

C h e p e l Mátyás de Rosenbergh és testvére János Ferdinánd királytól
1556 augusztus 13-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1612 évben Szepes vármegyében kihirdettetett. Chepely Miklós és társai
mándi lakosok nemesi igazolása.
C h o k n a y Benedek II. Rudolf királytól 1580 február 26-án kelt
nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Choknay György és társai fehérgyarmati
lakosok nemesi vizsgálata.
C h e m e t e Pál Mátyás királytól 1608 július 20-án nemeslevelet nyer.
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610 január 27-én Szatmár vármegyében
kihirdettetett.
C h a h o l t z y György és Tamás de Egri Bocskay István fejedelemtől
1605 június 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Pusztay alias
Csahctzy
István, András, Ferenc, László és György hoddszi lakosok
nemesi vizsgálata.
C h á z á r Lőrinc és gyermekei, valamint Balogh János Lipót királytól
1587 december 15-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1590 évben Szatmár vármegyében kihirdettetik. Császár András és
társai tyukodi, valamint Balogh Zsigmond és társai szintén tyukodi lakosok
nemesi igazolása.
Chiiry család uszkai

lakos nemességének igazolása.

C h o m b o s János, valamint Simon és Saphir testvérei, valamint Pap
Miklós és János Lipót királytól 1685 március 26-án kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1686 július 16-án Szatmár vármegyében kihirdettetett. Fasc. 22. actor. nro. 7. 1812 nobilit alatt.
C h e h y András Lipót királytól 1666 november 13-án Bécsben kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1767 szeptember 6-án
Zemplén vármegyében kihirdettetett. Csehy-család porcsalmai
lakos.
Fasc. 3. actor. nro. 54. nemesi ügy alatt.

C h e l e y lásd: Szováthy
C h e k e y Tamás
delemtől 1648 május
m. c. í. A nemeslevél
Panyolai alias Cseke
nro. 173. nemesi ügy

alatt.

és neje Borteöltő Katalin Rákóczy György feje6-án Fogarason kelt nemeslevelet nyertek, n. 1.
1649 február 5-én Gyulafehérvárott kihirdettetett.
István, András nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.
alatt.

C h o m b o s (Szeged városi)-esalád nemesi bizonyságlevele. Fasc. 22
actor. nro. 7. 1812 nobilit. alatt.
C h i e r k ó István de Jászberény. valamint neje Lányi Dorottya és
gyermekei II. Ferdinánd királytól 1630 december 22-én Bécsben kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1631 január 13-án
Zemplén vármegyében kihirdettetik.
Cliiabay alias Tóth István és neje Hatvani Judit, valamint gyermekei, továbbá Tóth Benedek, Eötveös János és Kozma Mihály Bethlen
Gábor fejedelemtől 1622 március 9-én Kassán kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1622 március 20-án Borsod vármegyében
kihirdettetett, v. n. i. alatt.
C h o k a l y lásd: Liíeráti Chokaly
C s i c s ó Jakab felsőfalusi

alatt.

lakos nemesi igazolása.

Csikay Gergely és neje Kökény Anna, valamint gyermekei és testvére
II. Ferdinánd királytól 1634 november 16-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1637 január 15-én Bihar vármegyében
kihirdettetett. Csikay Mihály és társai jármi-i lakosok nemesi vizsgálata.
C s i z m a d i a Gergely lásd: Szűcs István de Zsarolyán alatt.
Csigi András, János, György és István csomaközi lakosok nemesi
vizsgálata.
Csiszár István, Péter és János de Pólyán Apafy Mihály fejedelemtől
1668 május 25-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1669. április 5-én Aranyosszéken kihirdettetett. Csiszárcsalád tiszakóródi lakos. Fasc. 3. actor. nro. 235. nemesi ügy alatt.
Csiky Gergely lásd: Baróthy alias Csiky Gergely alatt.
C s i z m a d i a Ferenc, János és Zsigmond mátészalkai
igazolása. Kötet 52. írom. 18. 1842. nemesi ügy alatt.

lakosok nemesi

C s i h a Sámuel és Gábor szaniszlói lakosok nemesi igazolása. Kötet
53. írom. 27. 1843 és kötet 55. írom. 6. 1845. nemesi ügyek alatt.
C s i z m a d i a Mihály és neje Varga Anna valamint gyermekei Lipót
királytól 1668 szeptember 12-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1668 november 10-én Szatmár vármegyében kihirdettetik.
Csizmadia István és társai mátészalkai lakosok nemesi igazolása. Fasc.
30. actor. nro. 21. 1820 nobilit alatt.
C si csó-család

Szinérváralján.

C s i c s e r y János és neje Kerékgyártó Anna, valamint gyermekei
Lipót királytól 1702 augusztus 6-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1702 novemberben Szatmár vármegyében
kihirdettetett, v. n. i. alatt.
Csolti Kosztán és Miklós, valamint János és Prekup alsószopori
lakosok 1764 február 8-án Kővárvidékétől nemesi bizonyságlevelet kapnak.
C s o r v á s i János és neje Jeney Sára, valamint fia István és
Fruzina és Judith II. Ferdinánd királytól 1625 november 7-én kelt
levelet nyernek, n. 1. m. c. í. Csorvási György csengeri lakos és
hajdubagosi
(biharmegyei) lakos. Kötet 48. írom. 19. 1838
ügy alatt.

leányai
nemeskésőbb
nemesi

C s o m a y János és társai gencsi lakosok nemesi igazolása. Fasc. 35.
actor, nro. 30. 1825 nobilit. alatt.
Csorna Böszörményi János Ung vármegyétől
5-én kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Böszörményi
kántorjánosi-i lakosok nemesi igazolása.

1765 december
István és társai

C s o n k a István és Nagy János de Mikepércs Rákóczy György
fejedelemtől 1631 december 19-én Kolozsvárott nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél Bihar vármegyében 1632 évben kihirdettetett.
Nagy Gábor iyukodi lakos nemesi igazolása.
C s ó r j a József, Ferenc és Balázs de Papolcz szatmárnémeti-i lakosok
1778 január 19-én kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak a vármegyétől.
Csorna János lázári lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 43.
nemesi ügy alatt.
C s o k a l y literáti László II. Ferdinánd királytól 1629 augusztus 29-én
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1630 évben Bereg
vármegyében kihirdettetett. A család Tisza becs és Endréden
lakott.
Fasc. 3. actor. nro. 53. nemesi ügy alatt.
C s o r b a János nagykárolyi lakos nemesi bizonyságlevelet
vármegyétől. Fasc. 13. actor. nro. 8. 1803 nobilit. alatt.
Csontos-család
1813 nobilit. alatt.

kap a

(géresi) nemesi igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 16.

C s o n k a Mihály nagykárolyi
lakos nemesi igazolása. Kötet
írom. 6. 1832 és kötet 43. írom. 3. 1833 nemesi ügyek alatt.
C s o m a k ö z y de

42.

Csomaköz-család.

C s ö g i István berei lakos nemesi igazolása.
Csőkör-család nagykárolyi

lakos nemesi vizsgálata.

C s u k a György és neje Tarczy Ilona, valamint fia Lipót királytól
1702 július 29-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1703 május 19-én Szatmár vármegyében kihirdettetett.
A család Iriny és Dengeleg községekben lakik. Nemesedő perek alatt.

Csukát Mihály szárazberki lakos nemesi igazolása. Fasc. 27. actor.
nro. 6. 1817 és Fasc. 27. actor. nro. 33. 1817 nobilit. alatt.
Csürke Mihály de Topliczán Rákóczy György fejedelemtől 1658
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
C z e t n e k y aliter Literáíi András III. Ferdinánd királytól 1640 március 29-én Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. A nemeslevél
1640 november 22-én Borsod vármegyében kihirdettetett. Csetneki Ferenc
és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
C z e r ő d y Lukács és Gergely Lipót királytól 1657 november 2-án
Prágában kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1659
évben Bihar vármegyében kihirdettetett. Czerődy Mihály és társai tyakodi
lakosok nemességüket igazolják.
C z e g l é d y alias Cseh Péter és neje Ungváry Zsuzsánna, valamint
fiai III. Ferdinánd királytól 1637 szeptember 30-án Ebersdorffban kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1738 július 8-án
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Czeglédi István és társai szaniszlói
lakosok nemesi igazolása.
C z é b e l y Márton és Jőrös Imre de Visk Lipót királytól
november 16-án Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
C z e g l é d y lásd: Markász

1697

alias Czeglédy alatt.

Czibere Péter és János Lipót királytól 1699 május 14-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1699
július 24-én Középszolnok vármegyében és 1699 november 18-án
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Czibere János és társai porcsalmai
lakosok nemesi igazolása.
Czirják alias Timár András Középszolnok vármegyétől 1722 május
5-én kelt nemesi bizonyítványt kap. A család e vármegyében szaniszlói lakos.
C z i n k á s Jónás de Gyulafalva Rákóczy György fejedelemtől 1631
június 28-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. Czinkás Simon és
társai szinérv áralj ai lakosok nemesi igazolása.
C z i n k á s György vezendi lakos nemesi igazolása.
Czírjék József de Sepsi Zoltán és fia Tamás szárazbereki
nemesi igazolása.

lakosok

C z i n t z á s János és György Bethlen Gábor fejedelemtől 1622 június
25-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Máramaros vármegyében kihirdettetett. A család avasfelsőfalusi lakos.
C z i g á n y lásd: Petrik alias Czigány

alatt.

a r ó c z y Mihály adorjáni lakos Ugocsa vármegyétől 1670 évi szept.
22-én, Daróczy János 1698 február 13-án Hetenyben kelt, továbbá Daróczy
János és István 1699 február 15-én Nagyszőllősön kelt nemesi bizonyságleveleket kapnak. Daróczy Mihály, György dabolci lakosok nemesi vizsgálati jegyzőkönyve 1768 évi aug. 22-ről.
D a l m a d y András eőri lakos nemesi vizsgálata.
D a n c s István ilki lakos Gömör vármegyétől 1755 december 10-én
kelt nemesi bizonyságlevelet kap.
D a n c s Mihály de Nagyban
Rákóczy György fejedelemtől 1658
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
D a n c s László mándiés

Dancs János borzovai lakos nemesi vizsgálata.

D a l m a d y István nagykárolyi

lakos nemesi vizsgálata.

D á n i e l Tódor de Fejérszeg Rákóczy György fejedelemtől 1658 aug.
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
D a n k ó Lukács de Nánás és fiai János és Mátyás Bethlen Gábor
fejedelemtől 1627 január 4-én kelt nemeslevelet nyernek n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1628 január 14-én Gyulaházán kihirdettetett. Dankó-család
nagykárolyi lakos nemesi igazolása. Fasc. 13 actor. nro. 12. 1803 nobilit. alatt.
D a r ó c z y de Királydarócz-család
perek között.)

nemességi ügye. (Nemességi váltó-

Darabant Miklós de Kaplyon és fiai Apafi Mihály fejedelemtől
1666 április 16-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1666 deczember 23-án Szolnok vármegyében kihirdettetett. A család udvari
lakos. Fasc. 4. actor. nro. 41. 1796 nobilit. alatt.
Darvas (Székely) szatmárnémeti-i
lakos család nemesi
Fasc. 24. actor. nro. 37. 1814 nobilit. alatt.

igazolása.

Dávid Tamás, Tódor, Mihály és Urszul alsószopori lakosok Lipót
királytól 1786 július 1-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1790 január 1-én Szatmár vármegyében kihirdettetett
Dávid család (nyitravármegyei) nemességének igazolására
kozó iratok. Fasc. 26. actor. nro. 21. 1816. nobilit. alatt.
Dávid alias Szőllösy

vonat-

András lunyogi lakos nemesi vizsgálata.

D a n c s lásd: Kőrössi Dancs alatt.
Darvay de

Darva-család.

Daray de Dtfra-család.
Deák vitkai lakos család nemesi igazolása.
Derne vitkai lakos család nemesi vizsgálata.
Derecskey-család nyírcsászári

lakos nemességi productiója és pere.

Deseő-család (fertős-almási) lakos nemesi igazolása. Fasc. 1. actornro. 10. 1791.
D e m j é n de Farkaslaka-<zsa\ád nemesi igazolása. Fasc. 12. actor.
nro. 8. 1802.
D e m j é n (Szatmár városi és zsarolyáni)-család
levelet kap. Kötetszám 41. írom. sz. 11. 1831.

nemesi

bizonyság-

D e n e s Imre szatmári lakos nemesi igazolása. Kötet 43. írom. 27. 1833
Deák Mihály de Illyefalvaés neje Kósa Ilona Apafi Mihály fejedelemtől
1664 május 27-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1665 december 2-án Máramaros megyében kihirdettetett.
Iratokat lásd: Fasc. 5. actor. nro. 20 1797. nobilitar.
D é s y János lásd: Zeghedy Tamás alatt
D é c s e y Ferenc nemesi igazolása. Kötet 48. írom. A1 h

1838.

Dél Mihály és Dél József hosszupályi-i lakos, ref. pap nemesi vizsgálata.
D é c s e László nemesi bizonyságlevele. Fasc. 15. actor. nro. 4. 1805.
és Fasc. 27. actor. nro. 11. 1817. nobilit. alatt.
D e m e t e r István botpaládi lakos nemességi igazolása. Fasc. 32. actor.
nro. 9. 1822.
Deési alias Szigyártó István és József erdődi lakosok nemesi igazolása.
Deák Miklós gebei lakos nemesi igazolása.
D e b r e c z e n i Mihály III. Ferdinánd királytól 1649 febr. 5-én nemeslevelet nyert. n. 1 m. c. í. Debreczeni András és társai fehérgyarmati
lakosok nemességi igazolása.
D e m e t e r János és Simon parasznyai

lakosok nemesi vizsgálata.

D e m j é n Péter de Felsőcsaholy Apafy Mihály fejedelemtől 1680
július 15-én Gyulafehérvárott kelt' nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Nemeslevél kihirdetve 1752 április 21-én Középszolnok vármegyében.
Damián Tamás porteleki lakos nemesi vizsgálata.
D e m j é n János de Fejércsey, Tóth István és Bíró János de Pap
II. Ferdinánd királytól 1634 március 17-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek. n. 1. m. c. í. Nemeslevél 1634 december 8-án Szabolcs vármegyében
kihirdettetett. Bíró András és társai szatmári és tyukodi lakosok nemesi
igazolása.

D e b r e c z e n y János de Szigeth és gyermekei Lipót királytól
augusztus 7-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Deák György de Sepsy-Bodok
nemesi igazolása.

gyarmati

1659

és zsarolyáni lakos család

D e r s ő f y László berei lakos nemesi igazolása.
D e m j é n lásd: Szilágyi alias Demjén alatt.
D e b i c s Mihály Máramaros vármegyétől nyert nemesi bizonyítvány
alapján nemességét igazolta. Fasc. 1. actor. nro. 13. 1712.
D i ó s z e g i József és társai óvári-i lakosok nemesi igazolása.
D i ó s Péter és Mihály valamint Hegedűs István Lipót királytól 1687
július 23-án nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
D i t s ő András tiszabecsi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 1. actor. nro.
34. 1793 nobilit. alatt.
D o b r o n o k y Mátyás Nyitra vármegyétől 1629 évben nemesi bizonyságlevelet kap Dobronoky Antal és társai királydaróczx lakosok nemesi vizsgálata.
D o m o k o s Tamás, János és Mihály Báthory Zsigmond fejedelemtől
1593 március 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Domokos
Mihály és társai halábori (Bereg vármegye) lakosok nemesi vizsgálata.
D o m b r á d i János Rákóczy György fejedelemtől 1637 november 2-án
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család Papos és Ecsed községekben
lakik. Fasc. 34. actor. nro. 43. 1824 nobilit. alatt.
D o m a h i d y de Domahida-QSdAAá.
D o b o s Mihály és János, Apafi Mihály fejedelemtől 1664 március
20-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1664 július
10-én Kővár vidékén kihirdettetett. A család Mánd, Fülesd és Kocsord
községekben lakik. Fasc. 3. actor. nro. 58. nemesi ügy alatt.
D o b a y György szinérv áralj ai lakos részére adott nemességi bizonyságlevél. Fasc. 11. actor. nro. 37. 1801 nobilit. alatt.
D o r m á n József szatmári
nemesi ügy alatt.

lakos nemessége. Kötet 41. írom. 9. 1831

D o b o s Sándor ügyvéd szatmári lakos nemesi bizonyságlevelet kap
a vármegyétől. Kötet 56. írom. 12. 1846 nemesi ügyek alatt.
D o l i n a y János, Mihály László és György nemesi vizsgálata. Fasc.
12. 'actor. nro. 1. 1802 és Fasc. 13. actor. nro. 9. 1803 nobilit. alatt.
D ö g György de Bozinta alsóhomoródi lakos Apafi Mihály fejedelemtől 1689 július 6-án nemeslevelet kap.
D ö m ö t ö r alias Séé András és társai vit kai lakosok nemesi igazolása.
D ö b r ö n d y lásd: Szűcs alias Döbröndy
Drula Illés de Csokmány
Rákóczy
augusztus 7-én nemeslevelet nyert.

alatt.
György

fejedelemtől

1658

D r á g u s László és testvére Márton Bethlen Gábor fejedelemtől
1609 évi február 8-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Drágus
Simon Lőrinc fia és társai balotafalui lakosok nemességi igazolása.
D r á g h u s János és Dániel de Kolczér Apafi Mihály fejedelemtől
1666 augusztus 31-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1667 február 10-én Kővár vidékén kihirdettetett. A család vezendi lakos.
D r á g o s család veresmarti lakos nemesi igazolása.
D r a s k ó c z y József nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Fasc.
11. actor. nro. 28. 1801. nobilit. alatt."
Driva (nagyváradi)
1813 nobilit alatt.

család nemesi vizsgálata. Fasc. 23. actor. nro. 29.

D r á g u s alias Kormányos András tarvékonyai lakosok nemesi igazolása.
D r á g u s Péter és János de Toplicza
nemesi igazolása.

és társai szaniszlói

lakosok

D u n k a Simon szinérv áralj ai lakos nemesi igazolása.
Dunka István színfalusi lakos 1753 évi július 4-én kelt Máramaros
vármegye által kiállított nemesi bizonyságlevéllel nemességét igazolta.

l ^ l c s e d y alias Asztalos János és neje Maithény Katalin, valamint gyermekei Lipót királytól 1689 április 24-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689 évben kihirdettetett. A család szatmári
és zemplénvármegyei. Ecsedy János és társai szinérváraljai
lakosok
nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 61. és Fasc. 33. actor. nro. 46.
1823 nobilit. alatt.
E c s e d y Mihály és neje Szabó Ilona, valamint gyermekei Rákóczy
György fejedelemtől 1656 november 10-én Besztercén kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. A család csengeri lakos. Fasc. 3. actor. nro. 63.
nemesi ügy alatt.
E c s e d y Ferenc és fia György, valamint társai berei lakosok nemesi
bizonysága.
Egri Mihály de Isztró Bocskay István fejedelemtől 1606 március
14-én Kassán kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1607
március 19-én Középszolnok vármegyében kihirdettetik. A család Esztrón
és Dob községekben lakik. Fasc. 3. actor. nro. 59. nemesi ügy alatt.
Egri alias Matolcsy István és János sajószentpeteri (Borsod vármegye)
lakosok nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 60. nemesi ügy alatt.
Egri Mihály de Tyúkod lásd: Szűcs

István de Zsarolyán

alatt.

Egry de Zfor/-család nemesi ügye. Fasc. 33. actor. nro. 8. 1823
nobilit. alatt.
Egry István de Nagyenyed
és More Zsófia, valamint gyermekei
István és Katalin Bethlen Gábor fejedelemtől 1620 november 4-én kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1621 évben Alsófehér
vármegyében kihirdettetett. Egri János Gáspár*fia továbbá Gáspár, Sándor,
Antal, László és István krassói lakosok nemesi igazolása.
Egei András és társai berei és csomaközi
Fasc. 31. actor. nro. 19. 1821 nobilit. alatt.

lakosok nemesi igazolása.

Elek Pál (ugocsamegyei család) és társai pusztadaróci
lakosok
nemesi igazolása.
Elek János és neje Sziics Erzsébet, valamint gyermekei, továbbá
testvére György VI. Károly királytól 1715 február 20-án Bécsben kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1715 július 6-án
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Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Elek Ferenc és társai vitkai lakosok
nemesi igazolása.
E l e k aliter Erdődy János, István és János fiai III. Ferdinánd
királytól 1648 július 4-én nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1649 augusztus 14-én Ugocsa és 1650 április 6-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. Elek alias Erdodv Ferenc fehérgyarmati lakos
nemesi vizsgálata.
E l e k e s János és fiai gencsi lakosok nemesi bizonyságlevele.
E m b e r Péter, Rákóczy György fejedelemtől 1638 évi május 8-án
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Ember György Pál fia gencsi lakos
nemesi vizsgálata.
E n g i vagy Garnay család érkörtvélyesi lakos nemesi
levele. Fasc. 23. actor. nro. 15. 1813 nobilit, alatt.

bizonyság-

E n d r é d y László Szatmár városi főbíró és fiai Mária Terézia
király által nemességre emeltettek, Endrédy Gábor a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kap. Fasc. 29. actor. nro. 13. 1819 nobilit. alatt.
E ö r d ö g h János és István de Papos hodászi lakosok nemesi igazolása. Kötet 46. írom. 26. 1836 nemesi ügy alatt.
E ö t v ö s de Vásárosnamény báró és nemesi család nemesi bizonysága. Kötet 46. írom. 27. 1836 nemesi ügy alatt.
Erdélyi András királydaróci

lakos nemesi vizsgálata.

E r d e ő s István és neje, Vas Anna, valamint gyermekeik Lipót királytól
1675 október 23-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemeslevél kihirdetve 1676 május 7-én Szatmár vármegyében. Erdős László,
János, Tamás, György és István porcsalmai lakosok nemesi igazolása.
Erdélyi András és neje Bornemissza Anna és fiók György III. Ferdinánd királytól 1637 szeptember 30-án Ebersdorffban kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Szatmár vármegyében 1638 július
8-án kihirdettetett. Erdélyi Ferenc és társai rápolti lakosok nemesi
vizsgálata.
E r d ő s Mihály és testvérei János és István Apafi Mihály fejedelemtől 1664 március 20-án Kolozsvárott kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. e.
Erdős Pál, Sámuel fia és társai simái lakosok nemesi igazolása. Kötet 51.
irom. 7. 1841 nemesi ügyek alatt.
Erdélyi György, János és András de Taniasz Rákóczy György
fejedelemtől 1648 december 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1649 június 11-én Borosjenőn kihirdettetik.
Erdélyi István borzovai lakos nemesi vizsgálata.
Erdélyi Tamás Szabolcs vármegyei Bogdán községi (később borzovai)
lakos nemesi vizsgálata.
Erdő alias Pap

lekenczei

lakos

család

nemesi

vizsgálata.

Erdő

Mihály és társai ivácskói lakosok Erdő alias Pap András és Mihály
Máramaros vármegyétől 1751 évben nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Erdélyi János gencsi lakos Szatmár vármegyétől
8-án kelt nemesi bizonyságlevelet nyer.

1728

november

Erdélyi Benedek György nagygéci lakos nemesi vizsgálata.
E r d ő Bakay Ferenc és társai hodászi

lakosok nemesi

vizsgálata.

Erdélyi Gergely de Baltni valamint fiai András és János Bethlen
Gábor fejedelemtől 1616 december 27-én kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. Erdélyi László bogáti lakos Szabolcs vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kap. A nemeslevél Bihar vármegyében hirdettetett ki.
Erdélyi János és társai jármi-i lakosok nemesi vizsgálata.
Erdélyi András és testvére János II. Rudolf királytól 1586 szeptember
3-án Prágában kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1588
•évben Ugocsamegyében kihirdettetett. Erdélyi család szentmiklósi és mérki
lakos. Fasc. 3. actor. nro. 64. nemesi ügy alatt.
E r d ő s József de Kovászna mészárosmester, szatmári lakos nemesi
bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Kötet 44. írom. 20. 1834 nemesi
.ügy alatt.
E r d ő s lásd: Bujtó alias Erdős alatt.
E r d ő d y lásd: Elek aliter Erdödy

alatt.

Ertly-család nemesi ügye. Fasc. 1. actor. nro. 1. 1702 nobilit. alatt.
Erdőhegyi-család nemesi vizsgálata Szabolcs vármegye által. Erdőhegyi
György 1642 évben táblabíró. Fasc. I. actor. nro. 41. 1722.
E s z t e l n e k y Mihály de Esztelnek Rákóczy György fejedelemtől
1632 november 9-én Váradon kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1640 évben kihirdettetik. Fasc. 7. actor. nro. 48. 1799
nobilit. alatt.
E s z e n y i István és János Szabolcs vármegyétől 1767 évben nemesi
i>izonyságlevelet kapnak. A család rozsályi lakos.
E s z e n y i lásd: Zsurky Eszenyi Mihály alatt.

t a r k a s (gyügyei)-család
nemesi ügy alatt.

nemesi igazolása. Kötet 43. írom. 15.

Farkas (ökörítői)-csa\ád
nemesi ügy alatt.

1833

nemesedő pere. Kötet 48. írom. 8. 1838

Farkas Gergely III. Ferdinánd királytól 1638 március 20-án kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Farkas István gencsi lakos nemesi vizsgálata.
Farkas György de Péterfalva Rákóczy György fejedelemtől 1658
november 25-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Farkas Tamás és fiai István és Pál, valamint testvérei András és
Mihály II. Ferdinánd királytól 1629 május 10-én kelt nemeslevelet nyernek.,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1629 évben Bereg vármegyében kihirdettetett.
Farkas-család ököritói és porcsalmai

lakosok nemesi igazolása.

Farkas Lukács, Nagy János, Kormos Márton és Miklós II. Ferdinánd
királytól 1623 június 14-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. L
A nemeslevél 1624 június 4-én Szatmár megyében kihirdettetik. Kormos
Mihály és társai rápolti lakosok nemesi igazolása.
Farkas alias Jobbágy János és Böer Zsigmond de Kövesd Apafi
Mihály fejedelemtől 1679 június 15-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1681 július 4-én Középszolnok vármegyében kihirdettetik. Farkas-család szinérváraljai lakos nemesi igazolása.
Farkas-család nemesi vizsgálata. Farkas Pál jarkasfalvi, Farkas Pál
tiszakőródi és Farkas Ferenc csetfalvai lakosok nemesi vizsgálata.
Farkas Mihály és Péter de Csatár Rákóczy György fejedelemtől
1658 február 11-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1658 december lü-én Bihar vármegyében kihirdettetett.
A család nagykárolyi lakos.
Faragó-család érendrédi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 17. actor.
nro. 47. 1807 nobilit. alatt.

F a r a g ó János de Borosjenő és testvérei Lipót királytól 1701 június
13-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Faragó Ferenc János fia
és társai érendrédi lakosok nemesi vizsgálata.
F a z e k a s lásd: Tömösváry

alatt

Farkas lásd: Lap alias Farkas alatt.
F á n y a Mihály szatmári
1834 nemesi ügy alatt.

lakos nemesi igazolása. Kötet 44. írom. 28.

F á b i á n Ambrus II. Mátyás királytól 1609 december 8-án kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Fábián Ferenc fehérgyarmati lakos nemesi
vizsgálata.
Fábián Mihály és Szabó István III. Ferdinánd királytól 1655
május 29-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Ugocsa vármegyében 1655 július 26-án és Bereg vármegyében
1657 április 9-én kihirdettetik. A család szinérváraljai lakos.
Fábián András, valamint István és Ferenc testvérei III. Ferdinánd
királytól 1649 február 8-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1657 február 6-án Ugocsa vármegyében kihirdettetik. Fábián
Demeter zsadányi lakos nemesi vizsgálata.
Fási Mátyás de Sárrété Rákóczy György fejedelemtől 1660 április
4-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1759 november
21-én Középszolnok vármegyében kihirdettetett. Pap Fási-család kissikárlói
és veresmarti lakos.
Felsőbányay-család {szabolcsmegyeí)
actor. nro. 11. nemesi ügy alatt.

nemesi vizsgálata.

Fasc. 3.

Fekete jános lásd: Kozák János alatt.
Fekete Sámuel de Szatmár I. Ferenc József királytól 1886 július
18-án nemességet nyert s előnevének Csányi Jenőre való átruházásával.
Ferentzy Ignác de Csiktusnád orvos részére bizonyságlevél adatik.
Fasc. 38. actor. nro. 3. 1828 nobilit. alatt.
Fekete Antal szatmárnémeti lakos Ugocsa vármegyétől nyert nemesi
bizonyságlevéllel a vármegyénél nemességét igazolja. Kötet 43. írom. 15.
1833. nemesi ügy alatt.
F e k e t h e János Lipót királytól 1697 október 12-én Bécsben kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1697 november 21-én
Szatmár vármegyében kihirdettetik. Fekete József batizi lakos nemesi
igazolása. F e r e n c z y Mihály és István fia atyai lakosok Lipót királytól 1687
november 6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1688 február 24-én Szatmár vármegyében kihirdettetik. Kötet 54. írom. 9.
1844 nemesi ügy alatt

F e l s ő b á n y a y Márton és neje Szőke Anna, valamint Zsigmond,.
Ferenc, Judit és Mária gyermekeik Lipót királytól 1672 évi augusztus
12-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Bányay János batizi, Bányai
Ferenc szárazbereki lakosok nemesi igazolása.
F e r e n c z y István de Medesér fehérgyarmati

lakos nemesi igazolása..

Fejér Márton de Gogánváralja fehérgyarmati

lakos nemesi igazolása.

Fejértói Péter jármi-i

lakos nemesi vizsgálata.

Fekete István és György de Tasnád Lipót királytól 1701 június
13-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Fekete István és társai királydaróci lakosok nemesi igazolása.
Fejér János és Márton lippói lakosok nemesi igazolása.
Fejér alias Néma
igazolása.

András és István mátészalkai

Fekete Ferenc és László nagykárolyi

lakosok nemes 1

lakosok nemesi vizsgálata.

Fekete Mihály és társai nyírmegy esi lakosok nemesi igazolása.
Fejérvári György óvári-i lakos nemesi igazolása..
Fekete József szinérv áralj ai lakos Bihar vármegyétől 1768 évi
március 21-én kelt nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél
igazolja.
Fekete Ferenc de Borosjenő Bethlen Gábor fejedelemtől 1626. évben
Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. m 1. e.. c. f. A nemeslevél 1628
évben Zaránd vármegyében kihirdettetik.;
Fejes János Apafi Mihály fejedelemtől 1680 május 28-án
fehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f.
Fejér alias Kovácz Miklós de Szigetit Bethlen Gábor
1617 április 12-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer.
A nemeslevél 1617 június 5-én Máramaros vármegyében
A család Máramaros
és Belsőszolnok vármegyékben lakik.
vitatóperek között.)

Gyula-

fejedelemtől
n. 1. m. c. L
kihirdettetik..
(Nemességi

F e ö l d v á r y János és testvérei Pál és Katalin II. Ferdinánd királytól
1632 szeptember 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1633 évi március havában Zemplén vármegyében kihirdettetik..
Földváry István, Zsigmond fia és társai hodászi és csengerájfalasi lakosok
nemesi vizsgálata.
Fekete Ferenc és társai rápolti lakosok nemesi igazolása..
Fejérváry lásd: Literáti Székes fej érv áry alatt.
F é n y e s Péter, Márton és Ferenc, valamint János II. Ferdinánd
királytól 1635 február 10-én kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. L
Fényes-család Endréden, Szatmáron és Bihar vármegyében Csokaj közsé-

gekben laknak. Fényes Péter fia Péter és társai nemesi igazolása. Kötet
43. írom. 14. 1833 nemesi ügy alatt.
F é s ű s vagy Fii síi s de Kisdebreczen-csdXAd Báthory Gábor fejedelemtől nyert nemességet, a nemessége Ferdinánd király által elismertetett.
Fésűs Ferenc, János és társai nagyszekerest lakosoknak nemesi igazolásuk
alkalmával a nemességszerzőnek Albertet mondja, kinek fia Ferenc volt
s ezt a tatárok elfogták a nála volt nemeslevéllel együtt. A Fésűs- vagy
Füsüs-család a következő cimert használ : Kék paizsban hármas zöld
halom, kiemelkedő középsőjén kardot tartó aranysas. Sisakdísz: kardot
tartó vörös ruhás kar: foszlányok ezüstvörös aranykék. A család leszármazása a következő: György, kir. jogügyigazgatósági ügyész (f 1859
július 21-én Pest). Neje: Pichler Mária (f 1890 november 15. Budapest).
Gyermekeik: I. Dániel, ügyvéd, II. Mihály, III. Georgina, IV. A4enyhért,
V. György-József-Vilmos, pozsonyi kir. jogakadémia igazgatója, udvari
tanácsos, neje: Jászay Bérezik Gizella. Gyermekeik: 1. György kir. közjegyző, 2. Gizella, férje: Leveldi Kozma Andor, VI. Béla, nyug. miniszteri
tanácsos. Iratokat lásd: Fasc. 40. actor. nro. 32. 1830 nobilit. alatt.
Fiók-család nemességi igazolása. Kötet 51. írom. 33. 1841 nemesi
ügy alatt.
F i l e s d y István és János Lipót királytól 1688 december 19-én kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1689 július 5-én Szatmár
vármegyében kihirdettetik.
Finta Mihály, Márton, Jakab és Ferenc fiai Lipót királytól 1685
szeptember 13-án kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A család
adorjáni lakos.
Finta-család Lipót királytól 1685 március 25-én kelt nemeslevelet
nyer. n. 1. rn. c. í. A nemeslevél 1685 szeptember 13-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. A család bikszádi lakos.
Filip-család botpaládi lakos nemesi igazolása.
Fi lep alias Remetei-o.sa\ád Lipót királytól 1686 november 28-án
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Filep András busáki, Filep Urszul
és társai pusztafentősi, Filep Pascal gör. kath. lelkész kővárremetei lakosok
nemességi vizsgálata.
Fintás Lukács borhidi lakos nemességi igazolása.
Fiók István, János és Gáspár de Hattháza Bethlen Gábor fejedelemtől
1608 május 25-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Fiók Ferenc
és társai nemesi igazolása.
Filep alias Báthory János Kraszna vármegyétől 1763 június hó 22-én
kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Filep János ilosvai lakosra vonatkozólag Kraszna vármegye által tartott nemesi vizsgálat. Fülep István
és társai nyírmegyesi, Filep János nyírbátori lakosok nemesi vizsgálata.
Finta Mihály de Harally

Mária Terézia királytól 1759 január 30-án

Bécsben kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Finta András fiai János és
Imre nagybányai lakosok nemesi igazolása.
Fi lep Lup Thódor és társai válaszuü
Flóra-család
nobilit. alatt.

nemesi

vizsgálata.

Fasc.

lakosok nemesi vizsgálata.
1. actor. nro. 43.

1793.

Flóra Gábor, Ignác, Elek de Preluka Rákóczy György fejedelemtől
1658 augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
F o g a r a s s y János szinérváraljai
nro. 30. 1816. nobilit. alatt.

lakos nemesi ügye. Fasc. 26. actor.

F o d o r Károly gróf Károlyi Györgynek uradalmi tisztje berényi
(békésmegyei) lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 53.
írom. 22. 1843 nemesi ügy alatt.
*
F o d o r Ferenc V. László királytól 1453 évben nemeslevelet nyer.
n. 1. e. c. f. Iratokat lásd: Fasc. 34. actor. nro. 39. 1824 nobilit. alatt.
F o r i n t o s Mátyás és Pál Bethlen Gábor fejedelemtől 1622 évi
október 20-áti kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1623 évben Alsófehér vármegyében kihirdettetik. Forintos alias Jónucz
Ferenc, János, Péter, Kosztin és Simon kaplyoni lakosok nemesi vizsgálata.
F o d o r alias Pap Zsigmond és társai lázári-i lakosok nemesi igazolása.
F o d o r Lászlónak Nyitra vármegyétől 1753 november 10-én kelt
nemesi bizonyságlevele. Fodor László, György fia és Gergely nyirmegyesi,
István borszörcsöki (Veszprém megye) és József nagyemőkei (Nyitra megye)
lakosok nemesi vizsgálata.
Forray György uszkai

lakos nemesi igazolása.

F o d o r alias Tolmács börvelyi lakos, család nemesi igazolása.
F o d o r lásd: Nagy

alias Fodor.

Fóris-család tisziabereki
nro. 14. 1826 nobilit. alatt.

lakos nemesi productiója. Fasc. 36. actor

Fóris István de Réththorda Rákóczy György fejedelemtől 1563
december 4-én kelt nemeslevelet nyert. n. I. m. c. í. Fóris János dobral
lakos nemességi igazolása.
Fóris Ambrus de Debreczen Báthory István fejedelemtől 1580 szeptember 15-én kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. Fóris Dániel és társai
fehérgyarmati
lakosok nemesi igazolása.
Fóris István nagykárolyi

lakos nemesi vizsgálata.

F ó r i s Mihály és Tóth Ferenc és György VI. Károly királytól 1722
május 1-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Földváry lásd: Feöldváry alatt.
Fron István III. Ferdinánd királytól 1649 november 15-én Bécsben
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1650 április 6-án

Szepes vármegyében kihirdettetik. Fron István és Mihály újvárosi lakosok
nemesi igazolása.
F u t ó Jakab és neje, valamint fiai II. Mátyás királytól 1609. november
20-án Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610 március 24-én Szatmár vármegyében kihirdettetik. Fasc. 6.
actor. nro. 54. anno 1798 és Fasc. 7. actor. nro. 10. 1799 nobilit. alatt.
A család szatmárnémeti lakos.
F u r k ó alias Ónody Pál Lipót királytól 1688 június 10-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 szeptember 22-én Szatmár
vármegyeben kihirdettetik. Furkó Ónody István debreceni, Furkó Pál
kölesei lakosok nemesi igazolása. Fasc. 14. actor. nro. 52. 1804. nobilit. alatt.
F ü r t ö s Gergely és neje Kovács Ilona II. Ferdinánd királytól 1634
március 22-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. m. c. í. A nemeslevél 1636 február 29-én Ung megyében és 1643 április 20-án Beregvármegyében kihirdettetett. A család fehérgyarmati
lakos. Fasc. 3. actor.
nro. 68. nemesi ügy alatt.
Füleky
nobilit. alatt.

István nemesi igazolása. Fasc. 11. actor. nro. 46. 1801

Fi'iley József nagybányai
nro. 9. 1823 nobilit. alatt.

lakos nemesi igazolása. Fasc. 33. actor.

F ü s t ö s István de Csiks zentgyörgy bánkfalva Felsőbánya város tanácsosa a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 49. írom. 30.
1839 nemesi ügy alatt.
Fii lep Miklós fehérgyarmati

lakos nemesi vizsgálata.

F ü l ö p István de Aldoboly győrteleki
Füleky István nagykárolyi
.nro. 33. 1802. nobilit. alatt.

lakos nemesi igazolása.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 12. actor.

Fi'isüs lásd Fésűs vagy Fiisiis de Kisdebreczen

alatt.

/ y
V X a c s ó alias Kovács Mátyás fiai és testvérei, III. Ferdinánd királytól
1650 június 17-én nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Gacsó alias Kovács
György fehérgyarmati lakosra vonatkozólag Szabolcs vármegye által nemesi
vizsgálat tartatik.
G a c h a l y Pál, Tamás, Márton, Lőrinc, Lukács és Tamás II. Ferdinánd
királytól 1633 április 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A család
Fehérgyarmaton és Tiszabecsen lakik.
G a l v á c s y Mihály és neje Babay Ilona, valamint gyermekei János r
István és Anna III. Ferdinánd királytól 1640 február 3-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1640 szeptember 19-én Borsod
vármegyében hihirdettetett. Várady alias Galvácsy István jármi-i lakos
nemesi igazolása.
G a z d a g György de Gyulafehérvár Rákóczy György fejedelemtől
1652 március 12-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í..
A nemeslevél 1654 január 12-én Alsófehér vármegyében kihirdettetik.
Gazdag Ferenc és társai szinérváraljai lakosok nemesi igazolása. Fasc.
37. actor. nro. 15. 1827 nobilit. alatt.
G a l g ó c z y de Bilke-család

nemesi igazolása.

Gaál-család nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 74. nemesi
ügy alatt.
G a g y i György és jános nemesi ügye. Fasc. 1. actor. nro. 66. 1793
nobilit. alatt.
G a b á n y i Imre de Olysó nemesi igazolása. Fasc. 18. actor. nro. L
1808 nobilit." és Kötet 50. írom. 20. 1840 nemesi ügyek alatt.
G a r d ó Mihály és neje Kelemen Erzsébet és fiai Lipót királytól
1675 évben Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1675 május 15-én Szatmár vármegyében kihirdettetik. (A nemeslevél
hamisított.) A család szatmárnémeti lakos. Fasc. 20. actor. nro. 18. 1810
nobilit. alatt.
Gaái Lázár de Szeőnyi 1596 augusztus 18-án Gyulafehérvárott
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f. (A nemeslevél hiányos.) Fasc. 36.
actor. nro. 13. 1826 nobilit. alatt.
G a c s ó alias AcwtfVs-család (hajdúböszörményi) nemesi igazolása«.
Fasc. 36. actor. nro. 25. 1826 nobilit. alatt.

G a r b o l c z y Sámuel debreceni
írom. 12. 1835 nemesi ügy alatt.
G a á l János nagykárolyi
1841 nemesi ügy alatt.

kántor nemesi igazolása. Kötet 45..

lakos nemesi igazolása. Kötet 51. írom. 19.

G a l v á c s András és neje Búzás Dorottya II. Ferdinánd királytól
1631 július 23-án kelt nemeslevelet nyernek n. 1. m. c. í. Galvács Márton
csomaközi lakos nemességi igazolása.
Garnai lásd: Engi vagy Garnay

alatt.

G á s p á r Mihály és fiai András, Mihály és Lőrincz Apafi Mihály
fejedelemtől 1675 június 6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Gáspár alias Sógor Mihály dobrai lakos nemesi vizsgálata.
G á b o r János jármi-i

lakos nemesi vizsgálata.

G á b o r János de Vaynágh és Komlóssy Zsigmond de
Vaynágh
Rákóczy György fejedelemtől 1637 július 15-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1638 március 3-án Máramaros vármegyében
kihirdettetett.
Gál Benedek, Mátyás és András fiai, valamint Gergely testvére Lipót
királytól 1674 május 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1674 november 2-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. Gál András
és társai kántorjánosi lakosok nemesi vizsgálata.
G á t h y Tamás és neje Halász Erzsébet, valamint fiuk István Lipót
királytól 1677 szeptember 10-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1678 augusztus 11-én Szatmár vármegyében
kihirdettetik. A család tagjai Bereg vármegyében is laknak. Gáthy János
és társai sályi-i lakosok nemesi igazolása.
Gál Mihály Lipót király által 1688 december 4-én nemességre emeltetik. Gál József és társai uszkai lakosok nemesi igazolása, n. 1. m. c. í.
G á s p á r alias Szeniczei József nemességének igazolása. Fasc. 32.
actor. nro. 31. 1822 nobilit. alatt.
Gál (Szöí/0Aw)-család nemesi igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 9. 1813.
nobilit. alalt.
Gál József de Dálnok gr. Károlyi uradalmi ispán a vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 25. actor. nro. 1. 1815 nobilit. alatt.
Gáli Kelemen és Siikeös Békéssy László de Újfalu Rákóczy György
fejedelemtől 1636 április 18-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1638 február 6-án Bihar vármegyében kihirdettetik.
G á s p á r d y János szatmári lakos nemesi igazolása. Fasc. 37. actor.
nro. 21. 1827 nobilit. alatt.
Gál Károly de Aldobolyi felsőbányai lakos a vármegyétől
bizonyítványt kap. Kötet 48. írom. 5. 1838 nemesi ügy alatt.

nemesi

Gáty lásd: Kántor recíe Oáty

alatt.

G e r s e n y i Mihály botpaládi lakos nemességi vizsgálata.
G e r é b András de Mezőmadaras-család

nemessége.

G e r é b András és társai dobrai lakosok nemességi igazolása.
Geszti György kántorjánosi
nro. 39. 1805 nobilit. alatt.

lakos nemesi igazolása. Fasc. 15. actor

G e r e Mihály és idősb Mihály és társai III. Ferdinánd királytól
1655 június 13-án Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek n. 1. m. c. í.
Gere Ferenc és társai nyírmegyesi lakosok nemesi igazolása. Kötet 43.
írom. 4. 1833 nemesi ügy alatt.
GerSies Miklós és társai szaniszlói

lakosok nemesi vizsgálata.

G e ő c z Ferenc Mária Terézia királytól 1765 október 8-án Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Geöcz Ferenc szamosdobi lakos a
nemesi deputatio előtt nemességét igazolta.
G e c z e ő András és fiai Lipót királytól 1662 május 3-án Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1662
augusztus 15-én Abauj vármegyében kihirdettetett. Geczeő György és
társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
G e l l é r György, Mihály, István és Márton VI. Károly királytól 1722
július 27-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nemességük
Középszolnok vármegyében 1722 november 4-én kihirdetve. Gellér
Mihály nemességi igazolása.
Gellért lásd: Geréb vagy Gellért alatt.
G e r g e l y alias Miklós Ferenc tiszakóródi lakos nemesi vizsgálata.
Fasc. 3. actor. nro. 72. nemesi ügy alatt.
G e c z e János gyöngyi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 24. actor. nro. 2.
1814 nobilit. alatt. '
Geréb- vagy Gellért-(Kó'rösi-)család nemesi igazolása. Kötet 46.
Irom. 11. 1836 nemesi ügy alatt.
Géresi István de Mátészalka Apafi Mihály fejedelemtől 1675 június
5-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Nemeslevél kihirdetve 1675
június 22 én Alsófehér vármegyében. Kötet 47. írom. 27. 1837 nemesi
ügy alatt.
G i r i t h y András és fiai András és Miklós III. Ferdinánd királytól
1637 március 25-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. e. c. f. Nemeslevél
kihirdetve 1638 április 22-én Szatmár vármegyében. Girithy Tódor és
társai komorzáni lakosok nemesi vizsgálata.
G í d r ó György de Csikkattzfalva nagykárolyi lakos nemesi bizonyítványt kap. Kötet 49. írom. 9. 1839. nemesi ügy alatt.
G ligán Demeter de Remete Rákóczy György fejedelemtől
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.

1658

G liga Száva és János de
július 14-én Gyulafehérvárott
Kővárvidékén Î667 november
kosi lakos nemesi igazolása, n.

Remete Apafi Mihály fejedelemtől 1666
kelt nemeslevelet kapnak. A nemeslevél
10-én kihirdettetik. Gliga György piskár1. m. e. í.

G l i g a Lukács és János de Remete Apafi Mihály fejedelemtől 1663
április 15-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Gliga László, Tivadar
és János ilobai lakosok nemesi vizsgálata.
G o t t m a n n lásd: Kottmann
G o m b k ö t ő lásd: Bányay

alias Szeöch alatt.
alias Gombkötő

alatt.

G o l d b e r g e r aliter Orosz György Győr vármegyétől 1724 évben
nemesi bizonyságlevelet nyer. Goldberger József nagykárolyi lakos nemesi
vizsgálata.
G o d á c s y Mátyás és neje Neffe Ilona, valamint gyermekeik Lipót
királytól 1674 október 6-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e.
c. f. A nemeslevél kihirdetve 1675 évi június 20-án Szatmár vármegyében.
Godácsy János, Ferenc, László porcsalmai lakosok nemesi igazolása.
Godzsa-család
nobilit. alatt.

nemesedési pere. Fasc. 18. actor. nro. 24.

1808

Gordán-család nemességi ügye. Fasc. 38. actor. nro. 14. 1828.
Fasc. 39. actor. nro. 5. 1829. Fasc. actor. nro. 2. 1830 nobilit. alatt.
Gönczy-család lásd:

Apáthy.

G ö d r i László nemesi bizonyságlevele 1818 évi közgy. jkönyv.
2895. sz. a. Fasc. 23. actor. nro. 13. 1813 nobilit. alatt.
G ö n c z y Imre és neje Saly Erzsébet II. Ferdinánd királytól 1607
március 12-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. 1628 január 26-án
a nemeslevél Szatmár vármegyében kihirdettetik.
G ö r ö g aliter Pányó János Lipót királytól 1681 július 20-án kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f. A nemeslevél kihirdettetett 1682 április
8-án Máramaros vármegyében.
G ö d e István és Zsigmond körtvélyesi lakosok nemesi
A család eredetileg ugocsamegyei.

igazolása.

Gödény-család nemesi igazolása.
G ő n y e y lásd: Pöcs alias Gőnyey alatt.
G ram m a Gergely szinérváraljai
actor. nro. 23. 1800 nobilit. alatt.
Grossis-család
nobilit. alatt.

nemességi

G r u s o t z y lásd: Németh
G u l á c s y - de

lakos nemesi igazolása. Fasc. 8.

ügye. Fasc. 36. actor. nro. 6.

alias Grusotzy

Gulács-család.

G u t y de Kis- és Nagy gut.

alatt.

1826

G y a r m a t h y Sebestyén és István Rákóczy György fejedelemtől
1633 május 29-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél Kolozs vármegyében kihirdettetik. Gyarmathy István vetési
pap és fiai nemesi igazolása.
G y a r m a í y János és György testvére III. Ferdinánd királytól 1652
március 27-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1653
június 3-án Bihar vármegyében kihirdettetett. Gyarmaty Mihály és társai
mátészalkai lakosok nemesi igazolása.
Gyani-család (szabolcsmegyei)
nro. 11. 1814. nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 24. actor.

G y a r m a t h y István III. Ferdinánd királytól 1651 szeptember hónapban
Ebersdorfíban kelt nemeslevelet nyert. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1652
február 28-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. Fasc. 87. actor. nro. 213.
1813 publico politicorum alatt.
G y e r m á n Miklós 1702 július 29-én Lipót királytól
kap. n. 1. m. c. í. A család bujánházi lakos.
G y e n e János csengerujfalusi

nemeslevelet

lakos nemesi vizsgálata.

G y e ne András, Péter és Pál de Tyúkod a már nemes család.
III. Ferdinánd királytól 1649 március 14-én kiváltságos királyi adományt
nyernek. Gyene Imre de Tyúkod a vármegyétől 1757 nov. 21-én kelt
nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 45. írom. 35. 1835 nemesi ügy alatt.
Gyenge-család nemesi igazolása. Fasc. 4. actor. nro. 36. 1796, Fasc
33. actor. nro. 28. 1823, Fase 39. actor. nro. 1. 1829 nobilit. alatt.
G y i k ó Gergely és neje Hodosi Margit, valamint gyermekei és testvére István III. Ferdinánd királytól 1652 június 10-én kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. Gyikó István iklódi lakos nemesi vizsgálata.
Gyöngyösi-család nagyszekercsi lakos nemesi igazolása. Gyöngyösy
István ref. pap Felsőbánya város tanácsától bizonyítványt kap. V. n. i. alatt.
G y ö r g y p á l alias Lisznyay Benedek csengeri lakos nemesi igazolása.
G y ő r f f y György Bethlen Gábor fejedelemtől 1613 július 6-án kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Győrffy István dobrai lakos és társai
nemesi vizsgálata.
G y e ő r i Mihály, János és Gáspár és neje Szeőcz Ágnes Rákóczy
György fejedelemtől 1638 május havában Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1639 május 21-én Bihar
vármegyében kihirdettetik. A család Vitka, Rimaszombat és tályai lakos.
Fasc. 3. actor. nro. 75. nemesi ügy alatt.
G y ö r g y i Pál vulgo Szabó István és Ferenc nemesi igazolása. Fasc.
1. actor. nro. 26. anno 1790 nobilit. alatt.
Györgyövics
1793 nobilit. alatt.

József

nemesi

igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 36.

*

G y ö n g h e alias Szinérváralljai Lőrinc és fiai Lipót királytól 1670
évben nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1670 november
17-én Szatmár megyében kihirdettetett. A család Szatmár- és Szabolcs
megyékben lakik. Fasc. 37. actor. nro. 14. 1827 nobilit. alatt.
G y ö r g y m e s t e r Károly békésvármegyei írnok a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kap. Kötet 46. Irom. 18. 1836 nemesi ügy alatt.
Győrffy-család jármi-i
1844. nemesi ügy alatt.

lakos nemesi igazolása. Kötet 54. irom. 12.

G y ő r é Lukács de Halmi II. Ferdinánd királytól 1634 december
20-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család berei lakos.
G y ő r k e y István csomaközi
G y ő r y János nevetlenfalusi
6. 1837 nemesi ügy alatt.

lakos nemesi igazolása.
lakos nemesi vizsgálata. Kötet 47. Irom.

G y u l a y alias Kisvárday Péter Szabolcs vármegyétől 1756 december
9-én kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Gyulay Sámuel és társai vitkai
lakosok nemesi igazolása.
G y u l a y Mihály de Zozárma
Bethlen Gábor fejedelemtől 1609
november 20-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Gyulay József és
fia Mihály érendrédi lakosok nemesi vizsgálata.
G y u l a y Mihály szatmári lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 44. Irom. 4. 1834 és Kötet 49. Irom. 7. 1839 nemesi
ügyek alatt.
G y i i g y e i Péter és neje Kiss Erzsébet, valamint testvérei György.
István és Miklós Lipót királytól 1659 március 10-én Bécsben kelt
nemeslevelet kaptak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1659 június 25-én
Borsod vármegyében kihirdettetett. Gyiigyei Sámuel és társai tyukodi
lakosok nemesi igazolása.

H and 1-család nagykárolyi
nro. 80. nemesi ügy alatt.

lakos nemesi

vizsgálata.

Fasc. 3. actor..

Hatházy János és István Bethlen Gábor fejedelemtől 1621 december 15-én Magyarbródon kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1622 évben Bihar vármegyében kihirdettetett. Hatházy István csengeri
lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 81. nemesi ügy alatt.
H a í v a n y István máramarosszigeti
1. actor. nro. 24. 1792 nobilit. alatt.
Hadczy
királytól 1667
A nemeslevél
Hadzsy-család
nro. 19. 1793

lakos nemesi vizsgálata.

Fasc.

Demeter és neje Rháday Mária, valamint gyermekei Lipót
június 29-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
1667 december 7-én Szatmár vármegyében kihirdettetik.
e vármegyében Gebe községében lakott. Fasc. 1. actor.
nobilit. alatt.

Harsághy-család nemesi ügye. Fasc. 8. actor. nro. 22. 1800 nobilit. alatt.
Halászy János nemesi vizsgálata. Fasc. 14. actor. nro. 27. 1804.
nobilit. alatt.
Halász-család (fehérgyarmati)
nro. 25. 1815. nobilit. alatt.
Wa\áu-(sze^halmi)-csdi\áá
1821 nobilit. alatt.

nemességi

ügye.

Fasc. 25. actor.

nemesi igazolása. Fasc. 31. actor. nro. 3.

Halmi-család nemesi igazolása. Fasc. 34. actor. nro. 19. 1824
nobilit. alatt.
Harsányi Ferenc szatmári lakos, valamint fiai Mihály, Ferenc és
Lajos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 54. írom. 15.
1844 nemesi ügy alatt.
Halmi János Rákóczy György fejedelemtől 1649 június 7-én kelt
nemeslevelet nyer^ n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1701-ben Szatmár megyében
kihirdettetett.
Hadady István és neje Morvay Zsuzsánna III. Ferdinánd királytól
1646 szeptember 29-én kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Hadady
István és társai nemességi igazolása.
Harkay László és Györgynek Bereg vármegyében nemesi vizsgálata..
A család fehérgyarmati lakos.

Hajdú Mihály géresi lakos nemesi igazolása.
H a t h á z y István, Balásy Márton, Csákány Jakab és István de Lészfalva Apafy Mihály fejedelemtől 1666 február 3-án kelt nemeslevelet
kapnak, n. I. m. c. í. Hatházy alias Nagy Ferenc nemesi vizsgálata.
H a d y jános és testvére András, valamint Szőch András III. Ferdinánd
királytól 1652 március 2-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1652 évben Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Hady János
milotai és Hady György sonkádi lakosok nemesi vizsgálata.
H a l á s z lásd: Ujlaky alias Halász
H e g e d ű s lásd: Nagy

István alatt.

alias Hegedűs

alatt.

H e l l e László nemesi ügye. Fasc. 18. actor. nro. 9. 1808 nobilit. alatt.
H e n n y e y János nagykárolyi lakos nemesi bizonyságlevele. Fasc. 20.
actor. nro. 10. 1810 nobilit. alatt.
H enter István és György kőszegremetei lakosok nemességük megvizsgálását kérik. Fasc. 40. actor. nro. 7. 1830 nobilit. alatt, lásd: Bodoky
Henter alatt is.
H e r m a n s z e g h y jános és neje Decziey Sára II. Ferdinánd királytól
1626 február 19-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. e. c. f. A család
Dányádon és Püspökladányban
lakik.
H e g e d ű s István Lipót királytól 1687 július 23-án kelt nemeslevelet
nyer. n. 1. m. c. í. Hegedűs alias Bényey Sámuel botpaládi lakos nemességének igazolása.
H e l l e Márton és Simon lippói lakosok nemesi vizsgálata.
H e g e d ű s lásd: Borsay György alatt.
H e g e d ű s lásd: Diós Péter alatt.
Héthy család (szabolcsmegyei). Héthy János, Bálint és László szatmárnémetit lakosok nemesi bizonyságlevelet kapnak a vármegyétől. Fasc. 24.
actor. nro. 38. 1814 nobilit. és Kötet 51. írom. 39. 1841 nemesi ügyek alatt
H é s e r lásd: Varja Péter alatt.
H i d a l m á s y János, Mihály és társai Rákóczy György fejedelemtől
1649 december 8-án kelt nemeslevelet kapnak. A nemeslevél 1651 június
9-én Szolnok vármegyében kihirdettetett, n. 1. m. c. í. Hidalmásy János
és társai nemesi igazolása.
Horváth János Rákóczy György fejedelemtől 1633 december 20-án
Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1635
május 25-én Gyulafehérvárott kihirdettetett. A család sályi-K lakos. Fasc.
3. actor. nro. 77. nemesi ügy alatt.
Horváth Mihály de Kaszony és neje Egyed Margit de Bodrogkisfa'ud és testvére Horváth János II. Ferdinánd királytól 1634 május 1-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1635 március 9-én Zemplén vármegyében kihirdettetett. A család e megyében
4

Fehérgyarmaton lakik. Horváth Mihály poroszlói (Heves megye) lakos
nemesi vizsgálata. Fase. 3. actor. nro. 83. nemesi ügy alatt.
Horváth Pukay György nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Fasc. 30. actor. nro. 39. 1820 nobilit. alatt.
Horváth Kőrössy Sándor nemesi vizsgálata. Kötet 44. írom. 12.
1834 nemesi ügy alatt.
Horváth- (gencsi és garbolczi)-család
nemesi igazolása. Kötet 50.
írom. 19. 1840. nemesi ügy alatt.
Horváth István szatmári lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 51. írom. 45. 1841 nemesi ügy alatt.
Horváth Körösi István II. Ferdinánd királytól 1628 november 22-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Körösi János és társai börvelyi lakosok
nemesi igazolása.
Horváth alias Piros Tamás és neje Veres Erzsébet, valamint fiai
László, Miklós, Ferenc és András II. Rudolf királytól 1604 július 15-én
nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Horváth alias Piros Ferenc nemesi
vizsgálata.
Horváth alias Serachich Miklós és neje Taraczközy Anna, valamint
fiai István és Miklós II. Mátyás királytól 1618 március 27-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Horváth László és társai garbolci lakosok
nemesi vizsgálata.
Horváth János, Nagy András és larpay János Lipót királytól
1659 aug. 13-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1659 szeptember 29-én Bereg megyében kihirdettetett.
Horváth Tamás de Szemes Apafi Mihály fejedelemtől 1674 július
10-én kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. A nemeslevél 1679 július 8-án
Fogaras megyében kihirdettetett. Horváth István kántorjánosi lakos nemesi
igazolása.
Horváth János Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus 7-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. E családból származók Kórógy
községben laknak.
Horváth István II. Ferdinánd királytól Bécsben 1634 március 19-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1634 július 11-én
Zemplén vármegyében kihirdettetett. Horváth István és társai nyírmegyesi
lakosok nemesi igazolása.
Horváth János de Görgényszentimre
nemesi igazolása.

és testvérei sályi-i

lakosok

H o s s z ú alias Ursz Tamás de Kisnyíres nemesi igazolása (nemesedő
perek).
Hol les Dániel nemességének kihirdetését kéri. Fasc. 35. actor. nro. 23.
1825 nobilit. alatt.
H o s s z ú János nagykárolyi

lakos Abauj vármegyétől nyert nemesi

bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolja. Kötet 49. Írom. 10.
1839 nemesi ügy alatt.
h o r d ó Gábor és István Apafi Mihály fejedelemtől 1683 október 2-án
"kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. Fasc. 29. actor. nro. 43. 1819
nobilit. alatt.
H o d á s z i György és Kochis alias Káposztás Mihály de Álrhosd
Bocskay István fejedelemtől 1606 szeptember 29-én kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í.
h o r o g h János és társai III. Ferdinánd királytól
kelt nemeslevelet nyernek, u. 1. m. c. í. A nemeslevél
Bihar vármegyében kihirdettetett. Horogh Sándor
lakosok nemesi igazolása. Fasc. 35. actor. nro. 31.

1654 szeptember 2-án
1655 szeptember 7-én
és társai nagykárolyi
1825 nobilit. alatt.

Horváth György lásd: Oláh János alatt.
Horváth György de Harasztkereki,
Fasc. 1. actor. nro. 62. 1760.

ref. pap nemesi

vizsgálata.

Hóry János és társai III. Ferdinánd királytól 1652 április 22-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Zemplén vármegyében kihirdettetett. Hóry János és Mihály, valamint társai 1751 február
17-én kelt Szabolcs vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Hrabéczy-család nemesi igazolása. Fasc. 35. actor. nro. 25. 1825
nobilit. alatt.
H u d a Márton, Mihály és András II. Ferdinánd királytól 1627 június
23-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1631 évben Zemplén vármegyében kihirdettetik. A család
parasznyai
lakos. Fasc. 3. actor. nro. 82. nemesi ügy alatt.
Huszágh-család
2898. sz. a.

nemesi

bizonyságlevele.

1818

évi

közgy.

jkv.

H u n y a d y János, Lajos és Károly kisnaményi lakosok nemesi igazolása. Kötet 52. Írom. 13. 1842 nemesi ügy alatt.
H u s z á r János de Nagyajta
Báthory Zsigmond fejedelemtől 1584
szeptember 20-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Huszár János de
középajtai, csengeri lakos nemességi igazolása.
H u s z t y Pál fehérgyarmati

lakos nemesi vizsgálata.

H u s z t y István, Kiss Miklós és Szabó István Lipót királytól 1675
március 8-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1675 július 29-én Ugocsa és 1675 szeptember 11-én Máramaros
vármegyékben kihirdettetett. Huszty János és társai tiszabecsi lakosok
nemesi igazolása.

I k l ó d y de

Iklód-csalad.

Ilosvay de Nagyilosva-család

nemesi bizonyságlevele.

Ilosvay alias Borbély János és fia György tiszabecsi lakosok nemesi
vizsgálata.
Illésy István VI. Károly királytól 1719 november 6-án Bécsben
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1720 június 6-án
Zemplén vármegyében kihirdettetett. Illésy Miklós és társai matolcsi és
szatmári lakosok nemesi igazolása. Fasc. 14. actor. nro. 38. 1804 nobilit
és Kötet 53. írom. 29. 1843 nemesi ügy alatt.
Ilia-család (kővárvidéki) nemesi bizonyságlevele. 1818 évi közgy. jkv.
2894 sz. alatt.
Illyés Lukács de Kisbuny Rákóczy György fejedelemtől
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyert. n. I. m. c. f.

1658

Illyés alias Szilágyi György szárazbereki lakos Debrecen város
tanácsától 1762. február 8-án kelt nemesi bizonyságlevéllel e vármegyénél
nemességét igazolja.
Ináncsy lásd: Pap András alatt.
Imre Gergely kisari lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 23. actor. nro. 21.
1813 nobilit. alatt.
Irinyi László de Iriny nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől.
ïrostéi János de Remete Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
Isaák Gáspár de Kisdobrony és neje, valamint fiai Simon, Mihály
és Benedek továbbá testvére István II. Mátyás királytól 1617 szeptember
22-én Prágában kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1618 június 24-én Bereg vármegyében kihirdettetett. Kötet 48. írom. 1 L
1838 nemesi ügy alatt.
Isáki-család (szabolcsmegyei)
nro. 12. 1808 nobilit. alatt.

nemesi vizsgálata. Fasc.

18. actor..

Istvándy alias Szatmár-Némethy-család
nemesi vizsgálata. Fasc. 15.
actor. nro. 19. 1805 nobilit és nemességi vitatóperek alatt.
Istók lásd: Vida alias Istók alatt.
Izay alias Volosz Demeter tiszabecsi lakos nemesi vizsgálata.
Izsó Boldizsár és neje Balogh Katalin, valamint fiai Pál és György
II. Mátyás királytól 1618 március 30-án kelt nemeslevelet kapnak, n. I. in. c. í.
A nemeslevél 1623 február 3-án Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Izsó
.Mihály mátészalkai lakos nemesi vizsgálata.

^ J a k a b J ános botpaládi lakos nemességi igazolása.
Jakab Simon és fiai II. Ferdinánd királytól 1636 január 30-án
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Jakab Tamás 1688 március 31-én
a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet nyer. Jakab István
balkányi
(Szabolcs megye) lakos nemesi vizsgálata. Jakab István csekei lakos
nemességi igazolása.
Jakó György gencsi lakos nemesi igazolása.
Jakab Tamás gencsi lakos nemesi igazolása.
Jakab György de Sándorháza

tyukodi lakos nemesi igazolása.

Jaszter Sámuel és testvérei III. Ferdinánd királytól 1649 április
2-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1649 július
7-én Sáros vármegyében kihirdettetett. Jaszter alias Pap József és társai
vitkai lakosok nemesi igazolása.
Jasztrabszky de Reszege-család
Jakab György
22-én Nagyváradon
1612 február 18-án
és társai nagypaládi

nemesi igazolása.

de Tétső Bethlen Gábor fejedelemtől 1611 december
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
Máramaros vármegyében kihirdettetett. Jakab István
lakosok nemesi igazolása.

Jakó de Za/árd-csa\áá

nemességi ügye. (Nemesi perek közt.)

Jakkó Pál batizi lakos nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 39. actor
nro. 23. 1829^ nobilit. alatt.
Jakab László de Sándorháza szatmárnémeii-i lakos nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Kötet 53. írom. 31. 1843 nemesi ügy alatt.
J á r m y László de Szolnok-család

nemesi igazolása.

Járdán Balázs Gömör vármegyétől 1631 november 7-én kelt nemesi
bizonyságlevelet nyer. Járdán Balázs és társai szaniszlói, Járdán András,
és János vértesi (Bihar megye) lakosok nemesi vizsgálata.
Járay Sándor zsarolyáni lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 7. actor.
nro. 23. 1799 és Fasc. 12. actor. nro. 59. 1802 nobilit. alatt.
J á k ó István gróf Károlyi uradalmak ügyvédje erdődi lakos nemesi
igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 35. 1813.

J á k ó lásd: Katona György alatt.
J e n e y Péter és társai kántorjánosi

lakosok nemesi vizsgálata.

J e n e y György de Jeneő Lipót királytól 1667 június 29-én Bécsben
kelt nemeslevelet kap. A nemeslevél 1667 szeptember 8-án Szatmár
vármegyében kihirdettetett. Jeney János és társai tiszabecsi, Zsigmond
debreceni, Mihály zsarolyáni lakosok nemesi igazolása, n. 1. m. c. í.
Fasc. 12. actor. nro. 35.'1802 nobilit. alatt.
J e s z e n s z k y Simkovitz László, István és János de Kisjeszen Turóc
vármegyétől 1795 október 1-én Szentmártonban kelt nemesi bizonyságlevéllel e vármegyében nemességüket igazolják. Fasc. 4. actor. nro. 24.
1796 nobilit. alatt.
J e n e y Mátyás és György Lipót királytól 1665 január 22-én kelt
nemeslevelet kapnak, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1665 június 9-én Zemplén
vármegyében kihirdettetett.
J e n e y Szabó Mihály nemesi productiója. Fasc. 3. actor. nro. 216.
nemesi ügy alatt.
J é k e y András, József, János és Ferenc györkönyi
lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak.
J é k e y de Billy et Porcsalma-család

(Tolna megye)

nemesi ügye.

J o ó Ferenc és társai gencsi lakosok nemesi igazolása.
J o ó János és László zsarolyáni

lakosok nemesi vizsgálata.

J o ó Ferenc de Munkács nemesi igazolása. Fasc. 34. actor. nro. 2.
1824 és Kötet 47. Irom. 8. 1837 nobilit. alatt.
J o r d á n Ferenc de Szentgyörgy és gyermekei I. Ferenc József királytól
1894 november 2-án nemességet nyernek, n. 1. m. c. í. Jordán Károly
címzetes apát szaniszlói lakos.
J ó s a Márton és János fehérgyarmati

lakosok nemesi vizsgálata.

J o b b á g y lásd: Farkas alias Jobbágy

alatt.

J ö r ö s Imre de Visk és fiai, valamint Czébely Márton Lipót királytól
1697 november 16-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1698 július 22-én Máramaros vármegyében kihirdettetett.
A család tyukodi lakos.
J u h o s Benedek, István, Mátyás és János II. Rudolf királytól 1589
szeptember 9-én kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Juhos Benedek
angyalosi és György gencsi lakosok.
J u h á s z András és Pál tasnádi és micskei, valamint Juhász Mihály
nagykárolyi
lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Kötet 53. Irom. 9. 1843 nemesi ügy alatt.

J u h á s z István és neje Oláh Katalin, valamint fiai Miklós és István
Lipót királytól 1687 november 10-én Pozsonyban kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 február 24-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Fasc. 3. actor. nro. 84. és Fasc. 30. actor nro. 28.
1820 nobilit. alatt.
J u h o s Sámuel kishódost, Juhos Miklós szatmárnémeti-i
lakosok
nemesi igazolása. Fasc. 34. actor. nro. 33. 1824 és Fasc. 37. actor.
nro. 4. 1827 nobilit. alatt.

í \ a s s a y Mátyás II. Ferdinánd királytól 1636 február 26 án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. e. í. Kassay András és fia Mihály botpaládi lakosok
nemesi vizsgálata.
K a n i z s a y Mihály II. Ferdinánd királytól
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.

1628 november 27-én

Kaposi György de Domahida II. Rudolf királytól 1589 szeptember
9-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Kaposi Mihály és társai
domahidai lakosok nemesi vizsgálata.
Kalamár Antal Ferdinánd királytól 1563 december
nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A család dobrai lakos.

4-én

kelt

Kaposi alias Várady Sámuel (máramarosi) nagykárolyi lakos nemesi
igazolása.
K a t h o n a Márton Rudolf királytól 1598 évben nemeslevelet nyer.
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1598 szeptember 12-én Zemplén vármegyében
kihirdettetett. Kathona András, István, László porcsalmai lakosok nemesi
igazolása.
Kanisay György és testvérei István, Mihály, János és Ferenc
III. Ferdinánd királytól 1638 március 1-én Pozsonyban kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Bereg megyében
és
Szatmár vármegyében 1713 május 10-én kihirdettetik. Kanisay János
és társai pusztadaróci lakosok nemesi igazolása.
Karantsi alias Székely Zsigmond Rákóczy György fejedelemtől
1655 június 28-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Karantsi Zsigmond
íiodászi lakos Középszolnok vármegyétől 1768 szeptember 7-én nyert
nemességi bizonyságlevéllel a vármegyénél nemességét igazolja.
Kakas alias Nagy Márton II. Mátyás királytól 1616 július havában
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Kakas Márton es fia István pócspetri-\
lakosok Szabolcs vármegyétől 1746 július 19-én kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kakas Gábor és társai iklódi lakosok nemesi igazolása.
Katónszky család nagykárolyi
nro. 103 nemesi ügy alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.

Karáchon Mihály és neje Kodrán Anna, valamint gyermekei II. Ferdinánd királytól 1631 június 21-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak.

n. 1. m. c. í. Karácson Demeter suporányi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3.
actor. nro. 107. nemesi ügy alatt.
Kalós de Borzova-cszMd nemesi igazolása. Fasc. 2. actor. nro. 21.
1794 nobilit. és Kötet 47. írom. 30. 1837 nemesi ügy alatt.
Kacsó Benjámin és Kacsó Lajos csekei ref. pap nemesi vizsgálata.
Fasc. 4. actor. nro. 54. 1796 nobilit. alatt.
Kapusy-család (zsarolyáni) nemesi igazolása. Fasc. 7. actor. nro. 46.
1799 nobilit. alatt.
Katona Sámuel nemesi vizsgálata. Fasc. 14. actor. nro. 17. 1804
nobilit. alatt.
Karikás István és neje, Ispán Katalin II. Ferdinánd királytól 1632
november 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél
1633 április 12-én Szatmár és 1669 október 9-én Máramaros vármegyékben
kihirdettetik. Karikás László és István fehérgyarmati lakosok nemesi igazolása.
Kardos Mihály de Tasnád és neje Fegyverneky Erzsébet Báthory
Zsigmond fejedelemtől 1597 május 5-én kelt donatiós nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. Kardos György és fiai fülpösdaróci, Kardos László,
István és Mihálv debreceni lakosok. Kardos László de Tasnád debreceni
nagykereskedő és fiai nemességüket és előnevüket 1909 évben a belügyminiszter mint nemesi főhatóságnál igazolják.
Karácson György és Bora Illés Apafi Mihály fejedelemtől 1680
május 20-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Kanisztos András de Lemhény Báthory István fejedelemtől 1577
szeptember 6-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Kanisztos György
és társai szinérváraljai lakosok nemesi igazolása.
Kalmár Mihály Brandenburgi Katalintól 1629 december 16-án
Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1630
május 30-án Szolnok vármegyében kihirdettetett. A család szinérváraljai lakos.
Katona György, Rátonyi László, Jákó Mihály részére 1726 január
11-én kelt Pálffy Miklós nádor által adott nemesi bizonyság.
Karassiay Mátyás Bocskay István fejedelemtől 1606 február 23-án
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1607 április 7-én
Szatmár megyében kihirdettetett. Iratokat lásd: Fasc. 16. actor. nro. 27.
1806 nobilit. alatt.
Kassay
2892. sz. a.

Sámuel

nemesi

bizonyságlevele.

Kálik György szatmárnémeti-i
actor. nro. 17. 1812. nobilit. alatt.
Katona (nyírmegyesi)-család
1828. nobilit. alatt.

1818 évi

közgy.

jkv.

lakos nemesi igazolása. Fasc. 22.

nemesi igazolása. Fasc. 38.actor. nro. 27.

Kanyó Ignác nemesi bizonyságlevele. Fasc. 39. actor. nro. 8.
1829. nobilit. alatt. Kanyó (porcsalmai)-család
nemesi ügye. Fasc. 40.

actor. nro. 21. 1830. nobilit. és kötet 41. írom. 5. 1831 és 1844. nemesi
ügyek alatt.
Kallós György és Ferenc szatmár németi-i és egri-i lakosok nemesi
igazolása. Kötet 51. Irom. 43. 1841. nemesi ügy alatt. Kallós István és
fia János egri-i lakosok a vármegyétől 1727 március 3-án nemesi
bizonyságlevelet kapnak.
Kantza István fehérgyarmati
lakos nemessége felett Szabolcs vármegye által nemesi vizsgálat tartatik.
Kalmár aliter Szabó Mózes és Szilágyi János Lipót királytól 1667
augusztus 9-éti kelt nemeslevelet kapnak, n. I. m. c. í. A nemeslevél
1668 január 16-án Bereg megyében kihirdettetik.
Karácson Theodor VI. Károly királytól 1718 március 21-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1718 augusztus 30-án
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Karácson Prokop és társa sürgyefatusi lakosok nemesi igazolása.
Kapusi János és társai zsarolyáni és kisújszállási
vizsgálata. Kötet 50. írom. 5. 1840 nobilit. alatt.

lakosok

nemesi

Katona Szabó Pál és fiai Lipót királytól 1689 május 15-én kelt
nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689 december 20-án
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Katona Szabó László és társai mezőteremi lakosok nemesi igazolása.
K a l o c s a y György vetési lakos nemesi igazolása.
Kai Imán István és neje Kovách Margit, valamint gyermekei
III. Ferdinánd királytól 1642 február 21-én kelt nemeslevelet nyernek,
n. I. m. c. í. A nemeslevél 1642 december 16-án Zemplén megyében
kihirdettetett, v. n. i. alatt.
K á l n o k y István de Bagamér Lipót királytól 1681 március 20-án
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Pap alias Kálnoky Ferenc fehérgyarmati lakos nemesi vizsgálata.
Károly Pál és testvérei: Katalin, Gergely és Mihály II. Mátyás
királytól 1618 március 13-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Károly Zsigmond és társai fiilesdi lakosok nemesi vizsgálata.
Kánya Pál de Bélmegyer

botpaládi lakos nemesi igazolása.

Kálnay alias Nagy
és neje Gyügyei Katalin II. Ferdinánd
királytól 1629 március 5-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Kállay János és gyermekei Lipót királytól 1685 március 20-án
Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1685
szeptember 13-án Szatmár vármegyében kihirdettetett. Kállay János és
társai piskárkosi lakosok nemesi igazolása.
Kádár Mihály de Borosjeneő és fia István Rákóczy György fejedelemtől 1651 február 16-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak.

n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1651 november 21-én Zaránd vármegyében
kihirdettetett. Kádár György és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
Károlyi Sándor nszkai

lakos nemesi vizsgálata.

Kántor recte Qáty-család

hodászi lakos nemesi vizsgálata.

Kállay György, János fia és társai jánni-i lakosok nemesi vizsgálata.
KáMay alias Nagy János Ferdinánd királytól
Bécsben kelt nemeslevelet kap. n. 1. e. c. f.

1629 március 5-én

Kádár András, István és György sajóőrsi és papi (Borsod megye)
lakosok nemesi igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 40. 1790 nobilit. alatt.
Kávásy László gencsi, Ferenc szatmárnémeti-i, Gábor és Lajos kismajtényi lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 44.
Irom. 52. 1834 nemesi ügy alatt.
Kállay György jármi-i lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet
kap. Kötet 47. Irom. 5. 1837 nemesi ügy alatt.
Kása Dániel csengeri, gróf Teleky József tiszttartója, Ferenc endrédi,
Geőtz László tiszttartója és József tiszaszentimrei tanító a vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 49. Irom. 15. 1839 nemesi ügy alatt.
Kállay-család (csahold)

nemesi igazolása.

K á s z o n y György és neje Nagypál Judit, valamint fiuk Ferenc
II. Mátyás királytól 1617 évben Linzben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1.
m. c. í. Nemességük 1617 november 6-án Szatmár megyében kihirdettetett. Kászony László és társai rápolti lakosok nemesi igazolása.
Kállay de Nagykálló-c$>a\ád.
Károlyi gróf de

Nagykáro!y-Qsá\á.d.

Kávásy János nemesi vizsgálata. Fasc. 6. actor.
nobilit. alatt.

nro. 14.

1798

Károly Sámuel Lipót királytól 1692 május 20-án kelt nemeslevelet
nyert. n. 1. e. c. f.
Kádár lásd: Sigmond

alias Kádár Gergely alatt.

Károly lásd: Sipos alias Károly István alatt.
Kenézy
nobilit. alatt.

lásd: Pap

Kenézy

alatt. Fasc. 36. actor. nro. 2.

1826

Kende Ferenc de Kölese nemesi igazolása.
Keresztén Gergely Rákóczy György fejedelemtől 1658 aug. 7-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Kerekes János és neje Lantos Borbála, valamint András, János és
Péter Lipót királytól 1686 április 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1.
m. c. í. A nemeslevél 1686 május 29-én Szatmár megyében kihirdettetett.
Kerekes András és társai mátészalkai lakosok nemesi vizsgálata.

K e n d e Máté mezőmadarasi

lakos nemesi vizsgálata.

K e n c z y e s János de Fazakasvarsány
Rákóczy György fejedelemtől
1634 szeptember 19-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemesievei 1635 április 20-án Zaránd megyében kihirdettetett. Kincses János
és társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
K e n d e Zsigmond de Kölese nemesi bizonyságlevele.
írom. 11. 1843 nemesi ügy alatt.

Kötet

53.

Kerekes Gáspár méhtelki, György szárazberki és Antal szatmárnémetit lakosok nemesi igazolása. Kötet 53. írom. 30. 1843 nemesi
ügy alatt.
Kerékgyártó Nagy Márton és János jármit
Kerekes de Kereki-család
1790 nobilit. alatt.

lakosok nemesi vizsgálata.

nemesi igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 41..

Kerebetz-család szinérv áralj ai lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 11. actor.
nro. 56. 1801 nobilit. alatt.
Keresztes András szatmárnémetit
lakos nemesi bizonyságlevelet
kap a varmegyétől. Kötet 51. írom. 10. 1841 és Kötet 52. írom. 30. 1842
nemesi ügyek alatt.
Kereskényi János nagypaládi
actor. nro. 18. 1814 nobilit. alatt.

lakos nemességi vizsgálata. Fasc. 24.

Kecskés- (királydaróczi és MZ/ó^-család nemesi vizsgálata. Kötet 4 L
írom. 26. 1831 nemesi ügy alatt.
Kertész László gróf Károlyi csongrádi uradalmi tiszttartó Bars vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevelével e vármegyénél nemességét
igazolja. Kötet 47. írom. 20. 1837 nemesi ügy alatt.
Keczely alias Sombok János de Némethy II. Ferdinánd királytól
1632 augusztus 16-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. in. c. í. Keczely Ferenc,
jános fia erdődi lakos nemességi igazolása.
Kellesy János Lipót királytól 1667 december 13-án kelt nemeslevelet kap. n. I. m. c. í. Kellesy János, Gábor fia és István gebei lakosok,
nemesi vizsgálata.
K e g y e s István és neje Mezey Anna, valamint gyermekeik Lipót
királytól 1702. február 22-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Kegyes János fia idősb Jánosnak és társai gencsi lakosok nemesi vizsgálata.
Keresy István és János de Kegye Apafi Mihály fejedelemtől 1668.
november 9-én Gyulafehervárott kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. L
A nemeslevél 1669 április 15-én Középszolnok vármegyében kihirdettetett. Keresy István és társai szaniszlói lakosok nemesi igazolása.
K e n d e r e s s y István de Várad Bethlen Gábor fejedelemtől 1608 május
28-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemes-

levél 1609 évben Bihar vármegyében kihirdettetett. Kenderessy István és
társai szinérv áralj ai lakosok nemesi igazolása.
Kerekes-család

Szamoskóródon.

Keszi Ferenc és fiai berei lakosok nemesi igazolása.
Keresztesy Sámuel csaholci lakos nemesi vizsgálata.
K e l e m e n János de Böszörmény és Chieke Katalin, valamint Kelemen
Miklós, Mihály, Ferenc és András Bethlen Gábor fejedelemtől 1624
április 24-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. rn. c. í. A nemeslevél 1624
augusztus 16-án Szabolcs megyében kihirdettetett. A család
Junyog,
Matolcs és Nagyszekeresen
lakik.
K e n d y András de Nagykend III. Ferdinánd királytól 1649 december
16-án Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1650
szeptember 15-én Középszolnok vármegyében kihirdettetett. Kendy László
és társai paposi lakosok nemesi igazolása.
Kepes Mátyás és István II. Ferdinánd királytól 1628 február 19-én
Prágában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1628
június havában Abauj vármegyében kihirdettetett. Kepes István és András
penyigei lakosok nemesi igazolása.
Keövér István de Beörvely és neje Kulchár Erzsébet, valamin t
György, János és Albert, Rudolf királytól 1589 szeptember 9-én Prágában
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Kövér András, Jakab, László,
József és János simái lakosok nemesi vizsgálata.
Keresztes Feienc és fiai Veszprém megyétől 1701 július 2-án kelt
nemesi bizonyságlevelet kapnak. Keresztes János és társai tiszabecsi lakosok
nemességi igazolása.
Kerekes-f/y//£tfű7)-család nemesi igazolása.
Keresy Ferenc III. Ferdinánd királytól nyert nemeslevelet, n. 1. e. c. f.
(A nemeslevélnek jobb féloldala elszakítva. A nemeslevél valószínűleg
ezen névre hamisított.)
Keniéndy Balázs de Keménd és neje V. László királytól
évben nemességet kaptak. A család mándi lakos.
K e c s k e m é t y György és András fehérgyarmati
vizsgálata. Fasc. 1. actor. nro. 72. 1778.

lakosok

1494
nemesi

Kenézy János és fiai csengeri lakosokra vonatkozó nemesi vizsgálat.
Fasc. 1. actor. nro. 97. 1786.
Képesi Gyula de Fogaras I. Ferenc József királytól 1892 augusztus
28-án nemességet nyer. E családból származik dr. Képesi László főszolgabíró csengeri lakos.
Kézy István, János és Balázs II. Rudolf királytól 1588 május 12-én
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Kézy Szabó Pál fehérgyarmati
lakos nemesi igazolása. Kötet 50. írom. 26. 1840 nemesi ügy alatt.

K é c s k e y István és neje Sas Erzsébet, valamint társai Lipót királytól
1660 december 12-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Borzováti
lakó Kécskey József és Jánosra vonatkozólag 1762 július 5-én a vármegye
által nemesi vizsgálat tartatik. Fasc. 33. actor. nro. 41. 1823 nobilit. alatt.
Kéczy János és neje Szeőch Erzsébet és gyermekeik Lipót király
által 1663 március 7-én nemességre emeltetnek. Nemességük 1663
május 2-án Liptó és 1663 évben Szatmár megyében kihirdettetik, n 1.
m. c. í. Kéczy István, István fia érendrédi lakos nemesi igazolása.
K é m e r y Mikó Márton és fia László és társai porcsalmai
nemesi igazolása.

lakosok

Kis György és János de Moliách Apafi Mihály fejedelemtől 1662
július 13-án kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1666.
július 13-án Máramaros vármegyében kihirdettetett. Kis János rozsályi
lakos nemesi igazolása.
Kiss András de Szamosszegh Bethlen Gábor fejedelemtől 1622
október 10-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1626
évben Szabolcs vármegyében kihirdettetett. A család
Fehérgyarmaton,
Dabolcon és Frszodorón lakik.
Kiss György de Uzony gencsi lakos nemesi igazolása.
Kis de Kálnoky-család

gencsi lakos nemesi vizsgálata.

Király Mihály ab Erdőd és neje Csalóközy Judit és fiai Lipót
királytól 1687 november 6-án Pozsonyban kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 február 24-én Szatmár megyében kihirdettetett. Király István szatmár né meti-i lakos nemesi igazolása. Fasc.
23. actor. nro. 14. 1813 nobilit. alatt.
K i n c s e s András ákosi
nro. 26. 1827 nobilit. alatt.
Kis Ferenc de Zondi
nemesi ügy alatt.

lakos nemesi igazolása.

Fasc. 37. actor.

nemesi igazolása. Kötet 44. Irom. 32.

1834

Kiss András és neje Király Erzsébet, valamint testvére Kiss Lukács
Lipót királytól 1688 június 8-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 november 9-én Szatmár vármegyében
kihirdettetett. Kis András és fia István nagyhodosi lakosok nemesi igazolása.
Kira Tódor de Dióspatak Apafi Mihály fejedelemtől 1689 július
6-án nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
K i n c s e s János és fia András, valamint társai csengerbagosi
nemesi igazolása.
Kiss Antal de Papolcz hiripi, György papold
nemesi igazolása.

lakosok

(Háromszék megye)

Kiss Mátyás II. Ferdinánd királytól 1634 július 3-án kelt nemeslevelet
nyer. n. 1. m. c. í. Kiss György, Mihály vári-i (beregmegyei) lakosok
nemesi vizsgálata.

K i r á l y Benedek Bethlen Gábor fejedelemtől 1613 július 6-án kelt
nemeslevelet nyer n. 1. m. e. í.
Kiss Tamás de Verebes Ferdinánd királytól 1563 december 4-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Kis Farkas és Lajos érszodorói lakosok nemesi bizonyságlevelet
kapnak a vármegyétől. Kötet 53. Irom. 19. 1843.
Kis János és László ököritói lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 54. Irom. 22. 1844 nemesi ügy alatt.
Kis Mihály de Szalonia Rákóczy György fejedelemtől
nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f. (A nemeslevél valószínűleg hamisított.)
Kis Ferenc matolcsi lakos nemesi vizsgálata.
Király alias Komlódtótfalusy István és György Lipót királytól 1669
november 22-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1672 évi június 22-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Király alias
Komlódtótfalusy György és társai méhteleki lakosok nemesi igazolása.
Kis Miklós, Huszthy István és Szabó István Lipót királytól 1675
március 8-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1675 július 29-én Ugocsa és 1675 szeptember 11-én Máramaros
megyékben kihirdettetett.
Kisvárday lásd: Gyulai alias Kisvárday
Kis István (gencsi) nagykárolyi
Kis (hajdudoroghi)-csa\àd
1836 nemesi ügy alatt.

alatt.

lakos nemesi igazolása.

nemességi igazolása. Kötet 46. Irom. 6.

Kis Mihály nagyhalászi (Szabolcs megye) lakos nemesi igazolása.
Kötet 50. Irom. 18. 1840 nemesi ügy alatt.
Kis (papolci)-zs>a\tà dobrai lakos
Irom. 24. 1840 nemesi ügy alatt.

nemesi

igazolása.

Kötet

50.

Kis György és Gergely II. Ferdinánd királytól 1631 évben Bécsben
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1631 február 1-én
Borsod megyében kihirdettetett. Fasc. 3. actor. nro. 92. nemesi ügy
alatt. A család borzovai lakos.
Kis de Derecske-csdi\óiá nemességi ügye. (Nemességi vitatóperek között.)
Kis Gáspár győrteleki lakos nemesi vizsgálata.
Kissch olim de Frisch János II. Mátyás királytól 1619 január
18-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Kis Mihály hodászi reL
lelkész nemesi vizsgálata.
Kiss Márton II. Mátyás királytól 1618 március 27-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1630 évben Szatmár vármegyében,
kihirdettetett. Kiss János és András iklódi lakosok nemesi vizsgálata.
Kis lásd: Kőmíves alias Kis alatt.

K i n c s e s lásd: Kenczyes

alatt.

Kiszely lásd: Pethő aliter Kiszely

alatt.

K o v á c s Jakab Rákóczy György fejedelemtől 1658 július 26-án kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1724 május 15-én Szatmár
vármegyében kihirdettetett. Kovács Sámuel és társai nagykárolyi lakosok
nemesi igazolása.
Kovács alias Tóth András paposi lakos nemesi vizsgálata.
K o v á c s György és neje Juhász Sára VI. Károly királytól 1722
december 5-én Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1723 augusztus 11-én Szatmár megyében kihirdettetett. Kovács István
és társai porcsalmai lakosok nemesi vizsgálata.
K o v á c s Pál Lipót királytól 1664 november 28-án kelt nemeslevelet
nyert. n. 1. m. c. í. Kovács Sámuel nemességi igazolása.
Kovácz Márton III. Ferdinánd királytól 1637 december 15-én kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Kovács János, Péter, Ferenc és István
eőri lakosok nemesi vizsgálata.
K o v á c s alias Tóth Tamás 1656 szeptember 7-én kelt nemesi bizonyságlevelet kap Szabolcs vármegyétől. Kovács alias Tóth István és társai
érendrédi lakosok nemesi vizsgálata.
K o v á c s Bálint és
és neje Lukács Erzsébet
nemeslevelet kapnak, n.
hodászi lakosok nemesi

neje Feja Anna, valamint fiai és Passa György
III. Ferdinánd királytól 1652 május 22-én kelt
1. m. c. í. Kovács János, Sámuel fia és társai
igazolása.

Kovács János variensis Lipót királytól 1687 szeptember 24-én kelt
nemeslevelet kap. A nemeslevél 1688 február 3-án Bereg vármegyében
kihirdettetik, n. 1. m. c. í.
Kováts alias Szigethy János és Nagy Borbála Apafi Mihály fejedelemtől 1670 március 5-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1670 április 20-án Máramaros vármegyében
kihirdettetik. Kováts Mihály és társai szamosdobi lakosok és Kovács János
ref. pap csengeri és János ököritói lakosok nemesi igazolása.
K o v á c s János (böszörményi)

tiszakóródi

lakos nemesi igazolása.

K o v á c s alias Vasady György lásd: Vasady alatt.
Kovách Benedek II. Ferdinánd királytól 1629 augusztus 9-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1630 július
1-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. A család debreceni és nyírmegyesi lakos.
K o v á c s de Berencze et Járdánháza

nemesi család.

Kovách István de Gyarmath Bocskay István fejedelemtől 1606
június 15-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Kovács Márton és
társai fehérgyarmati, Kovács Mihály nyírbátori lakosok nemesi vizsgálata.

Kovácz Gergely és testvérei Dávid és Demeter II. Ferdinánd
királytól 1633. október 25-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Kovács alias Szűcs György fehérgyarmati lakos nemességi igazolása.
Kovács Péter de Pacha II. Ferdinánd királytól 1622 július 4-én
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Kovács Pál, György és János, valamint
István gebei lakosok nemesi vizsgálata.
Kovács István gencsi lakos nemesi igazolása.
Kovách Gergely és fia György II. Ferdinánd királytól 1626 április
14-én kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1627 április
14-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Kovách-család gccsei (Bereg
megye) lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 105. nemesi ügy alatt.
Kovács János de Pátza, monostorpályi-\ lakos nemesi
Fasc. 7. actor. nro. 17. 1799. nobilit. alatt, valamint Kovács
Pátza hódmezővásárhelyi lakos nemesi vizsgálata. Kötet 41.
1831 nemesi ügy alatt.
Kovács Gergely de Bánkfalva nemesi bizonyságlevele.
actor. nro. 14. 1804 nobilit. alatt.

igazolása.
Péter de
írom. 26.
Fasc. 14.

Kovács Gábor Radnótid nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől.
Fasc. 25. actor. nro. 2. 1815 nobilit. alatt.
Kovács Sándor tőketerebesi postamester nemesi igazolása.-Kötet 43.
írom. 19. 1833 nemesi ügy alatt.
Kovács Mihály barkaszói, Kovács András zápszoni és Kovács
Ferenc szernyei (beregmegyei) lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 49. írom. 13. 1839 nemesi ügy alatt.
Kovács
királytól 1659
A nemeslevél
János, György

alias Oroszy Ferenc és neje Zékány Erzsébet Lipót
szeptember 9-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
1660 február 16-án Bereg megyében kihirdettetett. Kovács
és Mihály érkórtvélyesi lakosok nemesi vizsgálata.

Kováts Miklós de Királydarócz Rákóczy György fejedelemtől 1650
április 1-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1650
április 28-án Középszolnok vármegyében kihirdettetett. A család Kisnamény
és Fehérgyarmat községekben lakik.
Kovách Ferenc, valamint Imre, Balázs és János II. Miksa királytól
1569 május 14-én kelt nemeslevelet kapnak. A nemeslevél Bihar vármegyében 1670 évben kihirdettetett, n. 1. in. c. í. Kovách István monospetri (Bihar megye) és Kovách Mihály érkórtvélyesi lakosok nemességi
igazolásuk.
Kóczy Pál és neje Nagy Anna Bethlen Gábor fejedelemtől 1613
évben nemeslevelet nyertek, n. 1. e. c. f.
Kovács Péter II. Ferdinád királytól 1633 október hó 25-én kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1634 január 31-én Szabolcs
megyében kihirdettetett v. n. i. alatt.

K o v á c s Literáti Jakab de Kézdivásárhely
Rákóczy György fejedelemtől 1658 július 26-án Nagyváradon kelt nemeslevelet nyert. n. 1.
m. c. í. A nemeslevél 1659 január 7-én Bihar megyében kihirdettetett.
Kovács János nagykárolyi lakos nemesi igazolása, v. n. i. alatt.
Kovács István lásd: Bihary
Kovácz Miklós de Szigeth

alatt.
lásd: Fejér alias Kovácz alatt.

K o v á c s György lásd: Vasady alias Kovács alatt.
K o v á c z Miklós Rákóczy György fejedelemtől 1650 április 1-én
Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. í. A nemeslevél 1650
április 28. Középszolnok megyében kihirdettetett.
Kováczy János de Tasnád és neje Békéssy Katalin, valamint gyermekei Bethlen Gábor fejedelemtől 1621 november 3-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1622 évben Középszolnok
vármegyében kihirdettetett. Kovács István és társai mátészalkai
lakosok
nemesi igazolása.
Kontz alias Szappanos
Tamás és neje Nagy Ilona, valamint fiai
Lipót királytól 1668 július 20-án kelt nemeslevelet kapnak. Kontz György
István fia győrteleki lakos és társai nemesi igazolása.
K o r p á s Péter Gömör vármegyétől nyert nemesi
nemességét igazolni akarja.

bizonyságlevéllel

K o m l ó s y Zsigmond de Vajnágh és Gábor János de
Vajnágh
Rákóczy György fejedelemtől 1637 július 15-én kelt nemeslevelet nyernek. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1638 március 3-án Máramaros megyében
kihirdettetik.
K o m l ó s y János kántorjánosi-i

lakos nemesi igazolása.

Koch is alias Káposztás Mihály de Almosd és Hodászy György
Bocskay István fejedelemtől 1606 szeptember 29-én kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. e. c. f. Kochis alias Káposztás Ferenc kántorjánosi, János
nyírbátori és János debreceni lakosok nemesi igazolása. Fasc. 1. actor.
nro. 24. 1790 nobilit. alatt.
Kozák János, Fekete János, Tasy Mátyás és Sika Ferenc Bethlen
Gábor fejedelemtől 1611 március 10-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1.
m. c. í. A nemeslevél 1612 évben Középszolnok vármegyében kihirdettetett.
A család nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 98. nemesi ügy alatt.
Kovásznay-család nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 113. nemesi
ügy alatt.
K o c h i s Mihály és Ferenc de Asszonyfalva
és társai II. Mátyás
királytól (hiányos másolás). A család csengeri és böszörményi lakosok
nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 116. nemesi ügy alatt.
Kotha Benedek II. Rudolf királytól 1593 augusztus 26-án Prágában
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1603 évben Ung
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megyében kihirdettetett. A család nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro..
117. és Kötet 48. Irom. 3. 1838 nemesi ügyek alatt.
K o z m a Mihály és Mátyás eszlári és tokaji lakosok nemesi igazolása..
Fasc. 3. actor. nro. 120. nemesi ügy alatt.
KoSczváry alias Kovács Mihály és fia Mihály, továbbá Tatár Ferenc és
Szány Zsigmond Lipót királytól 1666 április 8-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1666 augusztus 17-én Ugocsa
megyében kihirdettetett. Fasc. 3. actor. nro. 234. nemesi ügy alatt.
Kormos-család rápolti, feketeardói és törökszentmiklósi lakos nemesi
ügye. Fasc. 1. actor. nro. 37. 1790 és Fasc. 17. actor. nro. 32. 1807 r
valamint Fasc. 20. actor. nro. 19. 1810 nobilit. alatt.
Koczy-család
nobilit. alatt.

nemesi

vizsgálata.

Fasc.

3. actor.

nro.

3.

1795-

Korpás Ignác Heves- és Külsőszolnok vármegyétől 1769 október
6-án kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 4. actor. nro. 30. 1796
nobilit. alatt.
Kots vagy Kotz Dávid nagyszekerest oskolamester nemesi vizsgálata..
Fasc. 6. actor. nro. 7. 1798 nobilit. alatt.
Kornelly Ambrus királyi adományleveleinek kihirdetése 1812 évi
közgy. jkv. 2009. sz. a. és Fasc. 22. actor. nro. 13. 1812 nobilit. alatt..
Koch Mihály I. Lipót királytól címeres nemeslevelet nyer. A csaiád
nagybányai lakos. n. 1. m. c. í. Fasc. 23. actor. nro. 25. 1813 nobilit. alatt.
K o m á r o m y - (zsarolyáni)-család
16. 1832 nobilit. alatt.
Koncz József szinérváraljai
Irom. 24. 1837 nobilit. alatt.

nemesi vizsgálata. Kötet 42. Irom.

lakos nemesi bizonyságlevele. Kötet 47.

K o ó s Sándor, György, József és Lajos szatmári lakosok a vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 52. Írom. 8. 1842 nobilit. alatt
Kóródy István Lipót királytól 1659. augusztus 28-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Koródy Mihály és Tamás fehérgyarmati lakosok
nemesi vizsgálata. Fasc. 17. aetor. nro. 37. 1807 nobilit alatt.
K o r p o n a y István fehérgyarmati
Kodra de Farkasrév-család

lakos nemesi vizsgálata.

nemesi vizsgálata.

Kocsis alias Angyalos/' György Rákóczy György fejedelemtől 1635
december 14-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1638
április 12-én Alsófehér vármegyében kihirdettetett. Angyalosi András
fülesdi lakos nemesi vizsgálata.
Kossuth István fia Sámuel de Kossuthi et Udvardi nemesi vizsgálata.
Korpás Ferenc gyöngyösi lakos Heves vármegyétől 1769 október
6-án nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 4. actor. nro. 30.1796 nobilit. alatt.

K o r p á s Gergely IL Ferdinánd királytól 1632 szeptember 28-án
Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1633 évben
Zemplén vármegyében kihirdettetett Korpás Márton rícsei lakos nemesi
igazolása.
Kolláth Albert VI. Károly királytól 1712 június 16-án Pozsonyban
kelt nemeslevelet nyer. n. I. m. c. í. A nemeslevél 1712 szeptember
19-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Kolláth Sámuel és társai sályi-i
lakosok nemesi igazolása.
K o z m a Farkas de Alsófentős Apafy Mihály
július 6-án nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.

fejedelemtől

1689

Kosztin János de Petent, alsóhomoródi lakos Apafy Mihály fejedelemtől
1689 július 6-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Kotecz János de Felsófentős alsóhomoródi lakos Apafy
fejedelemtől 1689 július 6-án nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.

Mihály

Kosztin Nyikita de Hidegkút, alsóhomoródi lakos Apafy Mihály
fejedelemtől 1689 július 6-án nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
K o z m a György és társai Rákóczy György fejedelemtől 1658 április
13-án kelt nemeslevet nyernek, n. 1. m. c. í. A család
batizvasvári-i,
fehérgyarmati és színfalusi lakos.
K o p c h i a Gergely de Vitzfalva Bethlen Gábor fejedelemtől 1609
május 2-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
K o r o k n a y Gergely de Somogy II. Miksa királytól 1573 május
24-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Koroknay János csengerufajlusi
lakos nemesi vizsgálata.
K o r m o s István esengerbagosi

lakos nemesi vizsgálata.

K o z m a András VI. Károly királytól 1731 december 8-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1735 március 29-én Alsófehér
vármegyében kihirdettetett. Kozma Mihály és társai nagykárolyi lakosok
nemesi igazolása.
K o l o n t o s alias Kovács Miklós és neje
János és testvére Gáspár II. Mátyás királytól
ben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Kolontos
megyesi lakos nemesi vizsgálata.

Baghy Anna, valamint fiuk
1618 október 28-án BécsA nemeslevél 1625 évben
alias Kovács András nyír-

K o l o s János és neje Kósa Anna Lipót királytól 1690 július 13-án
Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1690 szeptember 4-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Kolos János és társai
tiszabecsi lakosok nemesi vizsgálata.
Kochi Pál és György Rákóczy Zsigmond fejedelemtől 1670 december 15-én Váradon kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. Kochi István
•és társai tyukodi lakosok nemesi vizsgálata.
Kosztin Péter és Lup töketerebesi lakosok nemesi igazolása.

K o n d o r Mihály és neje Pótor Katalin, valamint József VI. Károly
királytól 1715 november 22-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. L
A nemeslevél 1716 február 6-án Középszolnok vármegyében kihirdettetett.
Kondor József tyakodi lakos nemesi igazolása.
K o i h á s z György dedicta Nagyenyed VI. Károly királytól 1725 február
18-án Kolozsvárott kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Enyedi alias
Koihász Mihály uszkai lakos nemesi igazolása.
K o l o n n a y Sámuel kisnaményi

lakos nemesi igazolása.

K o m o r ó c z y Kristóff és László de Komorócet császári nemesi igazolása.
Kolty alias Nagy András és neje Téglás Anna, valamint gyermekeik
István, Mihály, Erzsébet és Rebeka Lipót királytól 1669 január 13-án kelt
nemeslevelet kapnak. Kolty alias Nagy Mihály 1697 január 8-án Heves
vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kolty Sándor és társai érkórtvélyesi
lakosok nemesi igazolása.
Kosán János Rákóczy György
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Kósa alias Kovács-család

fejedelemtől 1658 augusztus 7-én

kisnaményi

lakos nemesi vizsgálata.

K o n c z János de Karulya Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
K o z m a Gergely de Faurest Rákóczy György
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. e.. í.

fejedelemtől

1658

Koszta alias Kozma János de Aranymező Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Koszta András és Juon de Csolt Kővár vidékétől nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Kotman alias Szedek Benedek és neje Nagy Erzsébet, valamint
István és Pál testvérei továbbá Szegi Ilona és Széchényi Erzsébet III.
Ferdinánd királytól 1649 május 3-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1651 évben Heves vármegyében kihirdettetett. Gotman alias
Szűcs György mátészalkai lakos nemesi vizsgálata.
Kozák Mihály méhteleki lakos nemesi igazolása.
Kocz Tamás Bethlen Gábor fejedelemtől 1618 január 2-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. e.
Koczár Mihály és neje Náprády Anna II. Mátyás királytól 1618
június 21-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1623 március havában Szabolcs és 1724 május 16-án Szatmár
vármegyében kihirdettetett, v. n. i. alatt.
Kosár Benedek de Zud és fiai II. Rudolf királytól 1598 augusztus
19-én Prágában kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. e. c. f. A család eesedi
és nagykárolyi lakos.
K o r m á n y o s lásd: Drágus

alias Kormányos

alatt.

K o m l ó d t ó í f a l u s s y lásd: Király alias Komlódtótfalu ssy alatt.
Kosztolányi-család.
Korda-család.
K ó n y a János nemesi ügye. Fasc. 1. actor. nro. 54. 1793 és Fasc.
24. actor. nro. 5. 1814 nobilit. alatt.
Kósa Mihály és István de Szigeth Apafi Mihály fejedelemtől 1670
december 15-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Kósa János és
társai egri-i lakosok nemesi vizsgálata.
K ő r ö s y András de Böjt jármi-\ lakos nemesi vizsgálata. Kötet 50.
írom. 29. 1840 nemesi ügy alatt.
Kőváry István jármi-i lakos nemesi vizsgálata.
Kőrösy- aliter Rósa-család nemesi igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 95.
1791 nobilit. alatt.
K ő m íves- alias /C/ss-család nemesi igazolása. Fasc. 2. actor. nro. 22.
1794 nobilit. alatt. A család jármi-\ lakos.
Költő Ferenc nemesi vizsgálata. Fasc. 33. actor. nro. 50. 1823 és
Fasc. 36. actor. nro. 12. 1826 nobilit. alatt.
K ő r ö s y Dancs Lajos és József nemesi bizonyságlevelet
Kötet 44. írom. 34. 1834 nemesi ügy alatt.

kapnak.

Kötő Ferenc csengeri lakos nemesi vizsgálata.
K ö k é n y e s d y alias Pap Tamás Brandenburgi Katalintól 1630 évi
január 9-én donatiós nemeslevelet nyer (hiányos másolat), n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1630 május 7-én Középszolnok vármegyében kihirdettetett.
Kökényesdi- alias Pap-család nagykárolyi lakos nemesi igazolása.
K ö l c h e y Mihály és fia János, valamint Varga Mihály és János
III. Ferdinánd királytól 1655 március 19-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1655 aug. 23-án Bereg megyében kihirdettetett.
K ö l c s e y de Kölcse-csa\ád nemesi igazolása.
K ő r ö s y lásd: Böjti alatt.
K ő r ö s y lásd: Horváth

Kőrösy alatt.

K ö r m ö s Albert szegedi lakos nemesi vizsgálata. Kötet 44. írom. 24.
1834 nemesi ügy alatt.
K r a s z n e c z János de Draskócz nemesi bizonyságlevele. Fasc. 1. actor.
nro, 41. 1793 nobilit. alatt.
Krasznay Pál de Kraszna II. Miksa királytól 1573. szeptember
20-án kelt nemeslevelet kap. Krasznay Imre csengeri lakos nemesi igazolása. n. I. m. c í. Krasznay Gábor de Kraszna kisújszállási kir. közjegyző
nemességét és előnevét a m. kir. belügyminiszter mint nemesi főhatóság
előtt 1908 évben igazolta.

Kraszelniczky Pankovics- (Lengyel)-család
igazolása.
Kricsfalusy András és János de Kficsfalva
lakosok nemesi igazolása.

dotnahidai lakos nemesi
Simon utódai

milotai

Kricsfalusy Mihály fia László és társai hodászi lakosok Máramaros
vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességüket a vármegyénél
igazolják.
Kuthy János és testvérei György István és Gábor monoszló, kővágóörsi (Zala megye) és leány falvi (Veszprém megye) lakosok Pest-Pilis és
Solt vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevelével az Érkörtvélyesen lakó
Kuthy-család nemességét a vármegyénél igazolja.
Kun-család balkányi

(Szabolcs megye) lakos nemesi igazolása.

Kuróvszky Ferenc nagybányai és Kuróvszky György kérsemjéni
prédikátor nemességét e vármegyénél igazolja. Fasc. 32. actor. nro. 20.
1822 nobilit. alatt.
Kulin János de Bánhegyes tiszti alügyész és táblabíró, valamint
Antal és Miklós a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Fasc.
37. actor. nro. 19. 1827 nobilit. alatt.
Künn Lőrinc de Oroszháza
Bocskay István fejedelemtől
augusztus 22-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.

1606

Kun Mihály és neje Balla Anna, valamint fiuk Mihály Lipót királytól 1679 április 10-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Kun István
dotnahidai, András szatmári és György kolozsvári lakosok nemességi
igazolása.
Kun Sebestyén és társai III. Ferdinánd királytól 1637 október 22-én
Ebersdorfban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1638.
évben Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Kun József és társai paresalmi
lakosok nemesi vizsgálata és igazolása.
Kürthy lásd: Csabay alias Kürthy alatt.
Kupsa János de Karulya Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
Kurczuly János és Török István de Rcttegh, valamint neje Kun
Zsófia Rákóczy György fejedelemtől 1636 márczius 22-én Deésen kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1640 május 13-án Gyulafehérvárott kihirdettetett. A család vetési lakos.
Kválik-család VI. Károly királytól nemeslevelet nyer. n. 1. c. m. í.
A nemeslevél 1721 évben Szabolcs vármegyében kihirdettetik. Kválik
Mihály dersi lakos nemességi ügye.

I L a d á n y i Miklós íiszakóródi
Lakatos
vizsgálata.

alias

lakos nemesi vizsgálata.

Oláh András és társai

zscidányi

lakosok

nemesi

L a n t o s István és neje Bős Ilona, valamint Márton és neje Tóth
Ilona Lipót királytól 1677 július 1-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1678 március 1-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Lantos István és társai sárközujlaki lakosok nemesi igazolása.
Fasc. 25. actor. nro. 4. 1815 nobilit. alatt.
Ladányi György malolcsi lakos nemesi vizsgálat alapján a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 42. írom. 13. 1832 nemesi
ügy alatt.
L a t i n o v i c s Móric de Borsod, érendrédi birtokos és táblabíró BácsBodrog vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolja. Kötet 56. írom. 15. 1846 nemesi ügy alatt.
L a n g József gacsályi
12. 1810 nobilit. alatt.

lakos nemesi igazolása. Fasc. 20. actor. nro.

L á p o s y Mihály de Erdőszáda, alsóhomoródi lakos Apaffy Mihály
fejedelemtől 1689 évi július hó 6-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
L á s z l ó István és András Lipót királytól 1701 július 13-án Bécsben
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1701 augusztus 15-én
Középszolnok vármegyében kihirdettetik. László András és társai tyukodi
lakosok nemesi igazolása.
Lázár György de Szásznyires
és fiai Apaffy Mihály fejedelemtől
1678 október 4-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. e.
Lásd iratokat: Fasc. 17. actor. nro. 3. 1807 nobilit. alatt.
Lázár István de Szásza Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
Lázár István de Purkcrecz Rákóczy György fejedelemtől
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.

1658

L á s z l ó Tamás de Eresztevény
daróci lakosok nemesi igazolása.

és fia János valamint társai

király-

Lázin-esalád nemesi vizsgálata. Fase. 31. actor. nro. 1. 1821 nobilit. alatt.
L á z á r János de Kupsafalva

lásd: Thodorán János alatt.

Lengyel Mihály és gyermekei Gergely és Anna II. Ferdinánd
királytól 1658 október 6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Maczonkay aliter Lengyel György fehérgyarmati lakos nemesi vizsgálata.
Lengyel Imre gebei lakos nemesi igazolása.
L e n c s é s György és Miklós vitkai lakosok nemesi igazolása.
Lengyel alias Szőcs János de Deés Apaffy Mihály fejedelemtől
1673 június 16-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1673 november 6-án Középszolnok vármegyében kihirdettetett. Lengyel
János kaplyoni lakos nemesi vizsgálata.
Lengenicht-család nemesi vizsgálata.
Lengye! Ádám III. Ferdinánd királytól 1642 november 13-án
Bécsben kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1643 február
26-án Zala és 1667 április 5-én Középszolnok vármegyékben kihirdettetett.
A család e vármegyében Gebe községében és Középszolnok
vármegyében
lakik. Fasc. 1. actor. nro. 44. 1792 nobilit. alatt.
Lengyel Mihály és neje Szepsy alias Drusnyák Katalin, valamint
testvérei Lipót királytól 1669 november 19-én Bécsben kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1669 december 17-én Zemplén
vármegyében kihirdettetett. A család mátészalkai lakos. Fasc. 1. actor.
nro. 45. 1792 nobilit. alatt.
L e ő r i n c z Tamás és neje Móré Anna, valamint gyermekei III. Ferdinánd
királytól 1637 október 1-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1639 március 23-án Szatmár vármegyében kihirdettetett.
A család Mátészalka
községében és Sátoraljaújhely (Zemplén megye)
városában lakik. Fasc. 12. actor. nro. 38. 1802 nobilit. alatt.
L e n c h é s Mátyás de Bars, valamint testvére András II. Rudolf
királytól 1592 április 3-án Prágában kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Lenchés István lajstromozó levéltárnok nagykárolyi lakos részére nemességi bizonyítvány adatik. Fasc. 36. actor. nro. 7. 1826 nobilit. alatt.
Leszkay-család (szaimár-, bereg- és szabolcsmegyei) nemesi bizonyságlevelet kap a vármegyétől. Kötet 47. írom. 7. 1837 nemesi ügy alatt.
L e ő r i n c z f f y Gáspár II. Rudolf királytól 1587 december 2-án
nemeslevelet kap. n. 1. e. c. f.

kelt

Lengyel András és Szabó Miklós Apaffy Mihály fejedelemtől
1686 január 1-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak. Fasc. L
actor. nro. 101. 1786 nobilit. alatt.

Lévay Mihály kiskolcsi

lakos nemesi vizsgálata.

Lénár vagy Lénárd József nemesi vizsgálata. Fase. 11. actor. nro. 59.
1801 nobilit. alatt.
Lévó István felsőbányai
nro. 2. 1809 nobilit. alatt.'

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 19. actor.

Literáíi Udvarhelyi István de Szentmihályfalva
Rákóczy György
fejedelemtől 1653 február 8-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Kerezsy
alias Udvarhelyi László berencei lakos nemesi vizsgálata.
Literáti alias Mátthé Péter II. Ferdinánd királytól 1627 szeptember
22-én nemességet nyer. n. 1. m. c. í. Mátthé András csaholci, Mihály
és fia János császlói lakosok nemesi igazolása.
Literáti alias Majthéni Pál és neje Pethry Anna, valamint gyermekei
II. Mátyás királytól 1616 július havában kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. Majthényi László és társai csengerbagosi lakosok nemesi
vizsgálata.
Literáti Benedek Báthory Zsigmond fejedelemtől 1598 január 12-én
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Szabó alias Deák Ferenc csekei lakos
nemesi igazolása.
Literáti András de Perény II. Mátyás királytól 1618 március 8-án
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1618 szeptember 8-án
Abauj vármegyében kihirdettetett. Perényi Mihály és István fülpösdaróci
lakosok nemesi vizsgálata.
L i p c s e y László Ferenc fia sárközujlaki

lakos nemesi igazolása.

Ltnkner Mihály de Udvarhely szaimárvármegyei
főjegyző Mária
Terézia királytól 1744 november 24-én nemességet kap. A család királydaróci lakos. n. 1. m. c. í.
Literáti Péter de Zerdahely Ferdinánd királytól 1556 július 12-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1566 évben
Zala megyében kihirdettetett. Szerdahelyi Zsigmond és fiai, valamint István
és fiai nemesi igazolása. A család Vetés, Endréd és Egri községekben
lakott. Kötet 45. írom. 8. 1835 nemesi ügy alatt.
Literáti Mihály mikolai lakos nemesi igazolása.
Literáti Zombori Péter és neje Kis Erzsébet II. Ferdinánd királytól
1628 december 16-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1629 évben Zemplén vármegyében kihirdettetett. Zombori
Zsigmond és társai nagybányai lakosok nemesi igazolása.
Literáti Székes-Fejérváry István de Debrecen II. János királytól
1568 március 10-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. 1.
A család rápolti lakos.

Literáti Szentjobi Miklós III. Ferdinánd királytól 1646 szeptember
29-én Pozsonyban kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1647 augusztus 2-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. Szentjóbi György
szinérv áralj ai lakos nemesi igazolása.
Literáti János de Szentsimon
Bethlen Gábor fejedelemtől 1625
május 26-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e.
Liszkay és Thardy-csa\Aàok nemesi igazolása. Fase. 3. actor. nro. 25.
1795 nobilit. alatt.
Literáti alias Szilágyi Miklós de Béliek Bethlen Gábor fejedelemtől
1618 október 7-én Kolozsvárott kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1619 június hó 23-án Küküllő megyében kihirdettetett.
S z i l á g y i - c s a l á d / é ^ á x ^ w ^ lakos nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 206.
nemesi ügy alatt.
Literáti alias Szabó (biharmegyei és debreceni) család nemesi igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 2. 1813 nobilit. alatt.
L i s z n y a y (csomaköziés börvelyi) család nemesi vizsgálata és igazolása:
Fasc. 33. actor. nro. 40. 1823 nobilit. alatt.
Literáti Chokaly László és neje Vasady alias Kovács Zsófia és
testvére II. Ferdinánd királytól 1629 augusztus 19-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1630 évben Bereg megyében
kihirdettetett. Chokaly István uszkai lakos nemesi igazolása. Kötet 45.
írom. 13. 1835 nemesi ügy alatt.
Licznyay lásd: Györgypál

alias Licznyay

alatt.

L o s o n c z y Bánffy Gábor dányádi lakos nemesi bizonyságlevelet kap.
Fasc. 8. actor. nro. 28. 1800 nobilit. alatt.
L o s o n c z y alias Czornor Márton III. Ferdinánd királytól 1654 június
26-án kelt nemeslevelet nyert. Losonczy alias Csonor István nemességét
a vármegyénél igazolja. A nemeslevél 1660 június 21-én Nógrád és
1712. évben Szatmár megyében kihirdettetett. Fasc. 1. actor nro. 50. 1754.
Lóránt János jármi- i és István kántorjánosi-\ lakosok nemesi vizsgálata.
L ö l k ö s József udvari lakos nemesi igazolása.
Lőrincz István, Mihály, János és György de Dálnok Rákóczy György
fejedelemtől 1649 május 22-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A család homoki lakos.
Lőrinczy János VI. Károly királytól 1722 december 5-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1723 augusztus 12-én
Szatmár vármegyében kihirdettetett. A család bagosi és nagykolcsi lakos.
Fasc. 1. actor. nro. 72. 1791 nobilit. alatt.
Luczay András Bethlen Gábor fejedelemtől 1615 február 27-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család berei és szamosdobi lakos.

Lup alias Farkas Mihály gencsi lakos nemesi vizsgálata.
Luby de Benedekfalva-család Liptó vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolja.
Lup Péter de Kerbunát Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
L u g o s s y István II. Ferdinánd királytól 1634 szeptember 20-án
Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Lugossy István és társai
szinérv áralj ai lakosok nemesi igazolása.
L u d a s alias Darnay Mihály, István és Lukács, Lipót királytól
1669 szeptember 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1671 január 13-án Szatmár megyében kihirdettetett. V. n. i. alatt..

I l i arjay Ferenc és neje Bagics Erzsébet és gyermekeik Lipót királytól
1694 november 25-én Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
Marjay-család nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 137. nemesi ügy alatt.
Mayer Salamon de Csenger I. Ferenc József királytól 1876 június
21-én nemességet kap.
Mathó-család
nobilit. alatt.

nemesi vizsgálata.

Fasc. 29. actor. nro. 44. 1819

M a l a g e c z (ákosi) család nemesi vizsgálata. Fasc. 31. actor. nro. 27.
1821 nobilit alatt.
Mathó másként Szabó (gacsályi\ atyai, szaniszlói és debreceni) család
nemesi vizsgálata. Fasc. 38. actor. nro. 17. 1828 nobilit. alatt.
Markos Mihály keselymezői (Máramaros megye) gör. kath. parochus
a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 43. írom. 32. 1833
nemesi ügy alatt.
Major Gergely, András, János, Lipót királytól 1689 november 15-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Major Theodor kismajtényi és
gilvácsi lakos nemesi igazolása.
M a í o l c s y alias Egri László Zemplén vármegyétől 1768 december
9-én kelt nemesi bizonyságlevele. Matolcsy alias Egri Károly és társai
nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
Makó Antal, valamint gyermekei II. Rudolf királytól 1592 április
3-án Prágában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1596
évben Szatmár vármegyében kihirdettetett. A család vitkai lakos.
Makay lásd: Zegedy alatt.
Marina Mihály de Alsóapsa Báthory Zsigmond fejedelemtől nemesi
bizonyságlevelet kap. Marinka-család ilobai lakos nemesi vizsgálata.
Marián Irágán de Felsőfentős Apaffy Mihály fejedelemtől 1689
július 6-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család alsóhomoródi lakos.
Magyari alias Domahidy

István nemesi vizsgálata.

Makay Miklós Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 augusztus 1-én
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Makay Mihály fehérgyarmati lakos
nemesi vizsgálata.

Mann de Boérfalva-csdád

gencsi lakos nemesi

igazolása.

Major János és Major István gencsi és berei lakosok nemesi igazolása.
M a l a í i n s z k y Gábor de Felső Malaiin paposi lakos Liptó vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolja.
M a r k o s Simon és fia János Lipót királytól 1699 január 29-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1700 április
26-án Máramaros vármegyében kihirdettetett. Markos alias Asztalos Mihály
sdlyi-i lakos nemesi igazolása.
Magyar Mihály és Balog Zsófia, valamint testvérei Lipót királytól
1665 július 28-án Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1666 március 19-én Szabolcs vármegyében kihirdettetett.
Magyar Ferenc és fia Ferenc sályi-i, Magyar András és fia Gábor irinyi
lakosok nemesi igazolása.
Makay György de Makó Bethlen Gábor fejedelemtől 1621 december 12-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1627 június
7-én Bihar vármegyében kihirdettetett. Makay István fia István és János
sonkádi lakosok nemesi vizsgálata.
Makay János és testvére István III. Ferdinánd királytól 1642 február 25-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1642 évben Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Makay János és társai
tyukodi lakosok nemesi igazolása.
Marinka Tódor és István de Buthfalva Báthory Zsigmond fejedelem által 1594 február 1-én nemességre emeltetnek, n. 1. m. c. í. Marinka
alias Marisán László Máramaros vármegyétől nemesi bizonyságlevelet
kap. Marinkás János gencsi lakos nemesi igazolása.
Mathó Jakab és neje Szakáll Zsófia, valamint gyermekei II. Mátyás
királytól 1610 május 12-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f.
A nemeslevél 1613 augusztus 21-én Borsod megyében kihirdettetett.
Markász alias Czeglédi András Apaffy Mihály fejedelemtől 1686
július 25-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Fasc. 1. actor. nro. 63.
1792 nobilit. alatt.
Magyar alias Madarassy de Mező/nadaras. A család neve eredetileg Magyar volt, előneve pedig Madarasi, de később az előnevét használja családnév gyanánt. Magyar Pál és János de Madaras
Rudolf
királytól 1578 április 12-én címeres nemeslevelet nyernek. Régi erdélyi
család, melynek ősi fészke Mezőmadaras volt. A család egyik ága Gömör
megyében, Lászlótól, kinek neje Bán Ilona, származott Sándor Szatmár
megye Gacsályon telepedett le. A család címere: kék paizsban lebegő
koronán nyugvó páncélos kar, görbe kardot tart; jobbról befelé fordult
holdsarló, balról csillagtól kisérve. Sisakdísz: két kiterjesztett sasszárny.
A család tagjai: Gacsály, Császló, Udvari, Pátyod és
Nagykárolyban
laknak.
Margitay lásd: Szentmargitay

József alatt.

Marossi lásd: Borbély alias Marossi

alatt.

Makay Balázs és neje Kerékgyártó Zsófia, valamint fiai Mihály ésGyörgy II. Ferdinánd királytól 1622 június hó 13-án kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. e. í. A nemeslevél 1623 évben Abauj vármegyében
kihirdettetett. Makay Ferenc és társai kántorjánosi, Pál miskolci lakosok
nemesi igazolása. Makay Ferenc ügyvéd ceglédi lakos nemességét és
címerét a m. kir. belügyminisztérium előtt 1908. évben igazolta.
Majthéni lásd: Literáti alias Majthéni

alatt.

M a c z o n k a y lásd: Lengyel Mihály alatt.
M a d a r a s s y lásd: Magyar
Markus lásd: Salamon
Maróthy de

alias Madarassy

alias Markus

alatt.

de Bedö alatt.

Marőthegyházi-csa\ád.

Máczy Lőrinc II. Mátyás királytól 1613 március 22-én Pozsonyban
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Mácsy György és István debreceni
lakosok nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 130. nemesi ügy alatt.
M á n d y (mezőtúri)
nemesi ügy alatt.
Máriás-család
nobilit. alatt.

család nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 138.

nemesi vizsgálata. Fasc.

Mátyás-család (kővárvidéki)
1793 nobilit. alatt.

1. actor. nro. 108. 1791

nemesi vizsgálata. Fasc. 1. actor. nro. 5.

Mándy Zsigmond és György de Mánd a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kapnak. A család II. Rudolf királytól 1583 évben Mánd
helységben birtokrészt királyi adományként nyer. Fasc. 37. actor. nro. 23,
1827 nobilit. alatt.
Márki s Bálya János rézteleki

gör. kath. lelkész nemesi igazolása..

Mára Demeter de Alvincz Apaffy Mihály fejedelemtől 1675 augusztus
3-án Radnóton kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1676
február 5-én Máramaros vármegyében kihirdettetett. Mára György és társai
szinérváraljai lakosok nemesi igazolása.
Máta Sándor zsarolyáni

lakos nemesi vizsgálata.

Márton Sándor és László de Zsarolyán-család
lása. Fasc. 14. actor. nro. 39. 1804 nobilit. alatt.

nemességének igazo-

M á n d y Ignác de Kántorjánosi és gyermekei I. Ferenc József királytól
1896 november 10-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Mátyus István nagykárolyi

volt ref. prédikátor nemességi igazolása.

Máthé András és neje Machich Dorottya II. Ferdinánd királytól
1635 december 27-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Máthé István
és András csekei lakosok nemesi vizsgálata.
Mándy Pál és fiai János, István és Tamás III. Ferdinánd királytól

1635 december 20-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Mándy
János borzovai, Mándy György és Ferenc fehérgyarmati lakosok nemesi
vizsgálata.
Márton-család tiszaföldvári (Heves megye) nemesi vizsgálata. Fasc.
15. actor. nro. 20. 1805 nobilit. alatt.
Márton György fehérgyarmati

lakos nemesi vizsgálata.

Márk Gergely de Alsófentős Rákóczy György fejedelemtől
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. in. c. í.

1658

Máthé lásd: Literáti alias M áthé alatt.
Máthay de

Gutorföld-család.

M e z e y János barabási (Bereg megye) lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3.
actor. nro. 32. nemesi ügy alatt.
Mester Mózes alsó fehérmegyei chirurgus nemesi igazolást kér. Fasc 1.
actor. nro. 18. és 19. 1790 nobilit. alatt.
M e c z n e r András (sárosmegyei) nemesi igazolása. Fasc. 31. actor.
nro. 39. 1821 és Fasc. 32. actor. nro. 7. 1822 nobilit. alatt.
M e l e g h Dániel kisari prédikátor nemesi igazolása. Fasc. 32. actor.
nro. 38. 1822 és Fasc. 33. actor. nro. 1. 1823 és Fasc. 40. actor. nro. 15.
1830 nobilit. alatt.
Mester György és Péter II. Ferdinánd királytól 1627 szeptember
6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. in. c. í. A nemeslevél 1629 évben
Ung megyében kihirdettetett. Mester András nagykárolyi lakos nemesi
igazolása.
M e d e Ferenc és András Mária Teréziától 1754 október 22-én kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1755 április 7-én Szatmár megyében kihirdettetett. Mede Ferenc nagykárolyi
lakos nemesi
igazolása.
M e z e y György ököritói lakos nemesi vizsgálata.
M e d v e Orbán de Szenterzsébet
8-án nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.

II. Mátyás királytól 1611. március

M e z e y György Lipót királytól 1675 október 26-án Bécsben kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1676 február 3-án Szatmár
megyében kihirdettetik. Mezey Sámuel és társai tyukodi lakosok nemesi
igazolása.
M e g y e s y Ferenc és neje Somogyi Katalin, valamint fia Imre és
leánya Borbála II. Ferdinánd királytól 1625 november 8-án kelt nemeslevelet nyernek, n. í. m. c. í. Megyesy Sándor csengeri, Pál tivadari
(Ugocsa megye) lakosok nemesi vizsgálata.
M e z e y Gáspár de Egy házas b agy on és testvérei II. Miksa királytól
1573 évi január 30-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Mezey
György és társai érendrédi lakosok nemesi vizsgálata.

M e n e s á g i György Miskolc városi chirurgus Borsod vármegyétől
1745 június 10-én kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Ennek alapján
Menesági Borbély György fehérgyarmati lakosra vonatkozó nemesi vizsgálat tartatik.
Mezey alias Barota-család

nemesi igazolása.

M e z ő Márton, Zsigmond és László, valamint Ferenc de Sima
Bereg vármegyétől 1725 január 3-án kelt nemesi bizonyságlevéllel Mező
Lajos Lajos Ferenc fia gebei lakos nemességét igazolja.
Merkász Dániel Kővárvidékétől nemesi bizonyságlevelet kap. Merkász
Dániel fia János gencsi lakos nemesi igazolása.
Mercz Mihály uradalmi tiszttartó nagykárolyi lakos Heves- és
Külsőszolnok vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességét e
vármegyében igazolta. Kötet 55. írom. 19. 1845 nemesi ügy alatt.
Mester Mihály II. Ferdinánd királytól 1633 évi április 4-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1633 és 1656 években
Szatmár megyében kihirdettetett.
M e d g y e s y Péter II. Ferdinánd királytól 1636 március 3-án Bécsben
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1636 augusztus 8-án
Ung megyében kihirdettetett. (Nemeslevél valószínűleg hamisított.)
Melicze lásd: Belényesy alatt.
Mercse János de Somkuth

lásd: Pap Simon alatt.

Mejucz Gergely lásd: Thodorán János alatt.
M é s z á r o s István de Nagybánya III. Ferdinánd királytól 1638 május
22-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1638 évben Gömör vármegyében kihirdettetett. Mészáros István és társai
zsarolyáni lakosok nemesi igazolása.
M é s z á r o s Márton és fiai András és Márton nagykárolyi lakosok
1624 évi május 18-án a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Fasc. 33. actor. nro. 4. 1823 nobilit. alatt.
M é s z á r o s Péter és Mihály de Kalló Bocskay István fejedelemtől
1605 június 14-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Mészáros
János győrteleki, György kölesei, Ferenc nagypaládi, Sándor margittai,
Mihály érmihályfalvi és József debreceni lakosok nemesi vizsgálata és
igazolása.
M é s z á r o s Pál csomaközi lakos nemesi igazolása.
M i k l ó s András és neje Szántó Erzsébet, valamint fiai Gergely és
János III. Ferdinánd királytól 1655 június 10-én kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. Miklós László, Ferenc, György, Péter és János kántorjánosi-i
lakosok nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 125. nemesi ügy alatt.
Mihály alias Kantza avasujfalusi lakos család nemesi vizsgálata.
Fasc. 3. actor. nro. 128. nemesi ügy alatt.

Mihályka abusive Marosán-család
lippói és középhomoródi
nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 129. nemesi ügy alatt.

lakos

Mislay Pál nemesi vizsgálata. Fasc. 12. actor. nro. 11. 1802
nobilit. alatt.
Miskolczy-család nemesi vizsgálata. Fasc. 20. actor. nro. 15. 1810
és Fasc. 24. actor. nro. 3. 1814 nobilit alatt.
Misky Péter a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap.
Mikla Literáty Sámuel de Egres, felső bányai lakos nemesi bizonyságlevele. Fasc. 37. actor. nro. 10. 1827 nobilit. alatt.
Mike de Csomortáni-család
nemesi igazolása. Fasc. 40. actor. nro.
30. 1830 és Kötet 43. Irom. 31. 1833 nobilit alatt.
Mik János de Somkut Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
Mikle Miklós kismajtényi

lakos nemesi igazolása.

Miller György Mária Terézia királytól 1741 október 28-án Pozsonyban
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél Heves- és Külsőszolnokvármegyében 1742 március 29-én és Szabolcs vármegyében 1750 szeptember 22-én kihirdettetett. Müller József és fia Mihály rohodi lakosok
nemesi igazolása.
Mihály János II. Ferdinánd királytól 1632 május 26-án Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1633 július hóban
Szabolcs-és 1723 január 5-én Borsod vármegyében kihirdettetett. Mihály
István és társai rohodi lakosok nemesi igazolása.
M i h á l y f y Dániel de Keőszegh Rudolf királytól 1583 április 28-án
Pozsonyban kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1591
évben Moson megyében kihirdettetett. Mihályfy László sárközi lakos
nemesi igazolása.
M i k l ó s István tiszakóródi

lakos nemesi igazolása.

Mizer István és neje Hatvany Katalin II. Ferdinánd királytól 1627
november hónapban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1719 február 8-án Szatmár megyében kihirdettetett. A család eredetileg
borsodmegyei. Egyik ága Tarpán lakott.
M i k l ó s s y István géresi lakos nemesi vfzsgálata.
Mihók-család nemesi vizsgálata.
Misky Ferencz fehérgyarmati lakos 1756 április 26-án Gömör vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap.
Myrcze Jakab Máramaros vármegyétől 1708 február 12-én nemesi
bizonyságlevelet kap. Mércse László gecsei lakos nemesi vizsgálata.
M i h a l o v i c s János bécsi udvari kamarás a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kap. Kötet 47. Irom. 10. 1837 nemesi ügy alatt.
Mikó Mátyás és neje Újhelyi Éva II. Ferdinánd királytól 1629
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évben nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Mikó Bálint részére Szabolcs
vármegye által kiadott nemesi bizonyságlevéllel Mikó János Bálint fia
nemességét e vármegyénél igazolja.
M i s k o l c z y Benedek lásd: Bene Pál alatt.
Mikó lásd: Kémery Mikó alatt.
Milotay lásd: Nagy alias Milotay alatt.
Miklósi alias Gergely Mihály tiszakóródi
Fasc. 1. actor. nro. 77. 1778

lakos nemesi vizsgálata..

Mikolay de Mikola-QSd\ád.
M o l n á r András és neje Sárosy Dorottya, valamint testvére Péter
III. Ferdinánd királytól 1651 október 12-én Ébersdorffban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1652 február 22-én Sárosmegyében kihirdettetett. Molnár János penyigei ref. pap nemesi vizsgálata.
Fasc. 3. actor. nro. 136. nemesi ügy alatt.
M o l n á r Miklós de Felapáti, szentmiklósi (Bihar megye) lakos nemesi
vizsgálata. (Nemességi vitatóperek között.)
Mojszin-család nemesi igazolása. Fasc. 7. actor. nro.9.1799 nobilit. alatt..
Molnár Miklós de Félapáti Apaffy Mihály fejedelemtől 1675 július
28-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Molnár Antal miskolci és
Molnár Ferenc b.-szentmártoni, József és János nagykárolyi lakosok nemesi
igazolása. Fasc. 38. actor. nro. 18. 1828. és Fasc. 39. actor. nro. 26.
1829 nobilit. alatt.
M o s o n Mihály nagykárolyi lakos Középszolnok vármegyétől nyert
nemesi bizonyságlevéllel nemességét a vármegyénél igazolja. Kötet 44.
írom. 18. 1834 nemesi ügy alatt.
M o l n á r Szabó-család nagykárolyi
gálata.

és mátészalkai

M o y s z i n János és Márton szatmárnémetit
Molnár alias Acs István szárazberki
M o c z o k István és társai tiszabecsi

lakos nemesi vizs-

lakosok nemesi vizsgálata.

lakos nemesi vizsgálata.
lakosok nemesi igazolása.

M o h á c h y alias Szabad Péter és társai Lipót királytól 1666 szeptember 24-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1667 június 8-án Szatmár megyében kihirdettetett. Mohácsy János
és társai zsarolyáni lakosok nemesi vizsgálata.
M o d k ó Pál de Modkószentkereszt
Liptó vármegyétől 1667 február
15-én kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Matkó alias Szabó Pál gacsályi-i
lakos nemesi vizsgálata.
M o l d v a y Péter de Szünye Apaffy Mihály fejedelemtől 1689 július
6-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család alsóhomoródi lakos..
Moys-család avasu/falusi lakos a leleszi konventtől és Máramaros
vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevelei.

M o l n á r Balázs Ferdinánd királytól 1563 december 4-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család Dobra községében lakik.
M o r v a y János és neje Eőry Ilona, valamint gyermekei János és
Judit III. Ferdinánd királytól 1646 október 29-én kelt nemeslevelet kaplakos nemesi igazolása.
nak. n. 1. m. c. í. Morvay János fehérgyarmati
Fasc. 11. actor. nro. 63. 1801 nobilit. alatt.
M o d v a y Tamás és fiai János és Tamás Mátyás királytól 1618 szeptember 26-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Modvay István és
társai fülpösdaróci lakosok nemesi vizsgálata.
M ó d i s Tamás és Péter VI. Károly királytól 1714 november 6-án
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Módis László fiilpősi lakos nemesi
vizsgálata. Fasc. 30. actor. nro. 36. 1820 nobilit. alatt.
M o l n á r - (hajdudorogi) család nemesi igazolása. Kötet 46. írom. 7.
1836 nemesi ügy alatt.
M o r i s á n lásd: Marinka

alatt.

M o z o g h lásd: Pinkóczy

alias Mozogh

alatt.

M o s o l i g ó Ferenc és fiai Szabolcs vármegyétől 1769 december 13-án
nemesi bizonyítványt kapnak. Mosolygó Ferenc Derzs községi lakos
nemesi igazolása.
M ó r i c z János és György Rákóczy György fejedelemtől 1643 szeptember 28-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Móricz-család (tokaji
és böszörményi lakosok) nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 135. nemesi
ügy alatt.
M ó r i c z Miklós nábrádi, László gebei, Sándor győrteleki és István
rápolti lakosok nemesi vizsgálat folytán a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 43. írom. 5. 1843 nemesi ügy alatt.
M ó z e r Sándor a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet
43. írom. 8. 1833 és Kötet 53. írom. 34. 1843 nemesi ügyek alatt.
M ó r i c z István de Várad Bethlen Gábor fejedelemtől 1608 február
8-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Móricz Dávid és társai botpaládi
lakosok nemesi vizsgálata és Móricz György csengeri lakos nemesi igazolása. Fasc. 25. actor. nro. 37. 1815 nobilit. alatt.
M u r g u l y András és Mihály VI. Károly királytól 1720 április 29-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1721 május 20-án
Szatmár megyében kihirdettetett. Murguly István és társai nagykárolyi
lakosok nemesi igazolása.
Murvay András acsádi (Bihar megye) lakos nemesi vizsgálata.
M u r a k ö z y Sámuel és Vidrik Lőrinc és András III. Ferdinánd
királytól 1647 június 14-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. e. c. f. (A nemeslevél hamisított.)
M u s a y lásd: Baráth alias Musay

alatt.

agy Péter, valamint fiai István és Miklós, Lipót királytól 1677 július
10-én kelt címeres nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1678
március 1-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Nagy Ferenc és társai
nagykárolyi lakosok nemesi vizsgálata.
N a g y István de Alsószentmihályfalva
Rákóczy György fejedelemtől'
1650 április 6-án kelt címeres nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Nagy
alias Széles nagykárolyi-család
nemesi vizsgálata. Kötet 46. írom. 2.
1836 nemesi ügy alatt és nemességi vitatóperek között.
N a g y i d a y János és neje Farkas Erzsébet, valamint gyermekei
VI. Károly királytól 1712 július 16-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1.
m. c. í. A nemeslevél 1712 augusztus 13-án Torna megyében kihirdettetett. Nagyiday János és társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
N a g y Ferenc ex Székelyudvarhely és Bernárd András Lipót királytól
1674 november 9-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í
A nemeslevél 1675 december 3-án Zemplén megyében kihirdettetett.
Surányi Nagy Ferenc és társai óvári-i lakosok nemesi vizsgálata.
N a g y Péter és testvérei György és István, III. Ferdinánd királytól
1652 május 29-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Nagy
István és társai tiszabecsi lakosok nemesi igazolása.
N a g y Sándor dr. és fia Ignác pesti lakosok, valamint NagySándor,
József és fiai József és Károly nemesi igazolása. Fasc. 34. actor. nro. 3.
1824 nobilit. alatt.
N a g y Károly (endrédi)
1827 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 37. actor. nro. 24.

N a g y (kercki)-család nemesi vizsgálata. Fasc. 38. actor. nro. 11.
1828 nobilit. és Kötet 50. írom. 10. 1840 nemesi ügy alatt.
N a g y (károlyi)-család nemességi bizonyítványt kap a vármegyétől.
Kötet 42. írom. 10. 1832 és Kötet 48. írom. 18. 1838 nemesi ügy alatt.
N a g y Imre (vántsodi) a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap..
Kötet 43. írom. 16. 1834 nemesi ügy alatt.
N a g y Dániel ügyvéd berei lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 44. Írom. 17. 1834 nemesi ügy alatt.

N a g y de Surány-család
1834 nemesi ügy alatt.
N a g y Lajos de Bögözi
1835 nemesi ügy alatt.

nemesi bizonyságlevele. Kötet 44. Irom 54.
nemesi

vizsgálata.

Kötet

45.

Irom.

2.

N a g y Sándor és Károly (szíjgyártó) nagykárolyi lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 46. Irom. 17. 1836
nemesi ügy alatt.
N a g y György de Halábor III. Ferdinánd királytól 1642 december
9-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Nagy János mér ki, Nagy István
berei lakosok nemesi igazolása.
N a g y de Borzova-cszúád nemesi igazolása. E családból származó
Nagy Ottó de Borzova szolnokvármegyei első aljegyző szolnoki lakos,
a m. kir. belügyminiszter mint nemesi főhatóság előtt nemességét és
címerét 1907 évben igazolta.
N a g y János de Debrecen II. Ferdinánd királytól 1625 november
15-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Nagy János Ferenc fia batizi
továbbá György, Zsigmond hetei (Bereg megye) lakosok Bereg vármegyétől 1748 október 22-én kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak.
N a g y György és Mihály csengeri lakosok nemesi vizsgálata.
N a g y János de Bagamér csengeri,
miskolci lakosok nemesi igazolása.

valamint

István

és

András

N a g y János de Isip III. Ferdinánd királytól 1637 augusztus 23-án
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Nagy János csengerujfalusi
lakos
nemesi vizsgálata.
N a g y Gergely de Zékely Bethlen Gábor fejedelemtől 1623 február
26-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Nagy István és társai dobrai
lakosok nemesi igazolása.
N a g y Gergely de Tarpa és testvére András III. Ferdinánd királytól
1650 augusztus 14-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1651 évben Szatmár megyében kihirdettetett. Tarpay Gábor és társai
fülesdi lakosok nemesi vizsgálata.
N a g y Ferenc és Kun Lőrinc de Oroszháza Bocskay István fejedelemtől 1606 augusztus 22-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
N a g y András, Tarpay János és fiai, valamint Horváth János Lipót
királytól 1659 augusztus 13-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1659 szeptember 29-én Bereg megyében kihirdettetett. Nagy
Sámuel és társai hodászi, Nagy Mihály debreceni és Nagy Pál szatmári
lakosok nemesi igazolása.
N a g y Ferenc de Geche, valamint örökbefogadott fiai Balázs és György
II. Ferdinánd királytól 1630 május 16-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1631 évben Bereg megyében kihirdettetett.
Nagy György és Ferenc nemesi igazolása.

N a g y István de Debreczen és neje Pomozy Ilona Rákóczy Zsigmond
íejedelemtől 1607 szeptember 27-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1608 évben Biharmegyében kihirdettetett. Nagy András
Irinyi prédikátor nemességének igazolását kéri.
Nagy
igazolása.

alias

Pap

N a g y (hugyai)-család
nobilit. alatt.

Dániel de

körtvélyesi lakos nemesi

nemesi igazolása. Fasc. 16. actor. nro. 16. 1806

N a g y (csaholczi)-család
1813 nobilit. alatt.
N a g y Kál/ay-család
nobilit. alatt.

Szathmár

nemesi igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 8.

nemesi igazolása. Fasc. 24. actor. nro. 13. 1814

N a g y de ATtftfV-család nemesi igazolása. Fasc. 25. actor. nro. 43.
1815 nobilit alatt.
N a g y de Rápolt-család nemesi ügye. Fasc. 30. nro. 17. 1820 és
Fasc. 33. actor. nro. 15. 1823 nobilit alatt.
N a g y de Rohod-család nemesi igazolása. Fasc. 29. actor. nro. 33.
1819. Fasc. 31. actor. nro. 22. 1821. Fasc. 33. actor. nro. 27. 1823 és
Fasc. 35. actor. nro. 2. 1825 nobilit alatt.
N a g y de /07/fo-család nemesi vizsgálata. Fasc. 31. actor. nro. 20.
1821 nobilit alatt.
N a g y József de Szárazajtay
nemesek hadnagya nagybányai lakos
nemesi igazolása. Fasc. 32. actor. nro. 37. 1822 és Fasc. 35. actor. nro.
29. 1825 nobilit alatt.
N a g y f/W/^-család nemesi igazolása. Fasc. 33. actor. nro. 18. 1823
nobilit. alatt.
N a g y András de Nánás
1823 nobilit alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 33. actor. nro. 51

N a g y alias Fodor-csaYàd de Szamosujlak Lipót királytól 1681 június
3-án Sopronban kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Nagy alias Fodor
Márton és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
N a g y János de Mikcpércs

lásd: Csonka

István alatt.

N a g y Gábor tyukodi lakos nemesi vizsgálata.
N a g y alias Szabó János de Atvincz és neje Hidvégi Erzsébet Barcsay
Ákos fejedelemtől 1658 november 24-én Segesvárott kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1659 február 26-án Besztercze megyében
kihirdettetett. Nagy Márton és fiai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
N a g y Mihály és fia János zsarolyáni

lakosok nemesi igazolása.

N a g y Sámuel, Márton és András de Szödény, Lipót királytól 1683
május 19-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A
nemeslevél 1683 október 19-én Szatmár vármegyében kihirdettetik. Szödényi

Nagy család vetési lakos nemesi igazolása. Fasc. 23 actor. nro. 39. és
Kötet 44. írom. 53. 1834 nemesi ügy alatt.
N a g y István de Balmazujváros
Lipót királytól 1659 július 18-án
Bécsben kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1665 évben
Gyulafehérvárott kihirdettetett. Nagy István és társai érkörtvélyesi iakosok
nemesi igazolása.
N a g y de Székes-család
börvelyi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3.
actor. nro. 140. nemesi ügy alatt.
N a g y János de Várad, szárazberki
actor. nro. 141. nemesi ügy alatt.

ref. pap nemesi vizsgálata. Fasc. 3.

N a g y András VI. Károly királytól 1716 szeptember 15-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. tn. c. í. A nemeslevél 1717 július 5-én
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Nagy-család érendrédi lakos nemesi
vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 144. nemesi ügy alatt.
N a g y Mihály és neje Molnár Zsófia, valamint gyermekei III. Ferdinánd királytól 1652 január 20-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. Nagy István, József és Gábor ónodi (Zemplén megye) lakosok
nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 145. nemesi ügy alatt.
N a g y Mátyás és neje Sinka Ilona II. Ferdinánd királytól 1629 július
27-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m c. í. A nemeslevél
1631 június 10-én Moson megyében kihirdettetett. Nagy Mihály fehérgyarmati lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 146. nemesi ügy alatt.
N a g y alias Kelemen de Ráezböszönnény-csí\\ád
Fasc. 3. actor. nro. 147. nemesi ügy alatt.

nemesi vizsgálata.

N a g y alias Smerehányi Márton és Porubszky alias Smerehányi Pál
III. Ferdinánd királytól 1655 évben címeres nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1656 április 4-én Zemplén megyében kihirdettetett. Nagy
György (Sarkady) és társai nemesi igazolása.
N a g y alias Milotay János és testvére Tamás II. Ferdinánd királytól
1635 december 20-án kelt címeres nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1637 április 22-én Szatmár megyében kihirdettetett. Nagy
abusive Pap János és társai milotai lakosok nemesi igazolása.
N a g y János és fiai Mihály és János, valamint Barát alias Musay
János és Tamás Bethlen Gábor fejedelemtől 1624 március 25-én kelt
címeres nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1624 szeptember
28-án Szatmár megyében kihirdettetett. Barát Sámuel milotai lakos nemesi
vizsgálata.
N a g y Gáspár és neje Káról Erzsébet II. Mátyás királytól 1618
április 13-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1618
évben Győr vármegyében kihirdettetett. A család mándi lakos.
N a g y Sándor és Rápóti alias Pap János nemesi igazolása.
N a g y Péter, István és Mihály mátészalkai

lakosok nemesi vizsgálata.

N a g y Ferenc de Hadház egri-\ lakos 1781 november 19-én a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 3. actor. nro. 148. nemesi
ügy alatt.
N a g y Sebestyén de Jánd Bocskay István fejedelemtől 1606 március
17-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1607 április
7-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Nagy György és társai erdödi
és krasznamihályfalvi
lakosok nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 152.
nemesi ügy alatt.
N a g y István és id. Nagy István, továbbá János, Mihály és Sámuel
III. Ferdinánd királytól 1655 június 3-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. Tornyay alias Nagy István fülpösi lakos nemességi vizsgálata.
N a g y János III. Ferdinánd királytól 1638 március 4-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Nagy (pályi-\) István nemesi vizsgálata.
N a g y János és György Bocskay István fejedelemtől 1606 augusztus
28-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Nagy alias Pályi András fehérgyarmati lakos nemességi vizsgálata.
N a g y Jakab de Gyarmat Rákóczy György fejedelemtől 1656 március
11-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Nagy György és János nemesi
vizsgálata.
N a g y István de Miklósfalva

dányádi lakos nemesi igazolása.

N a g y alias Fejér Gergely de Adorján Bocskay István fejedelemtől
1582 április 8-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Nagy alias Fejér
de Adorján-család nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 149. nemesi
ügy alatt.
N a g y de Szófos-család Rákóczy György fejedelemtől 1631 augusztus
2-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1632 június 17 én
Marosvásárhelyt kihirdettetett. A család börvelyi lakos. Iratok nemességi
vitatóperek között.
N a g y György de Bogdánd Apaffy Mihály fejedelemtől 1686 április
29-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689 május
17-én Fogarason kihirdettetett. A család piskolti lakos. Iratok nemességi
vitatóperek között.
N a g y de Kisdobrony-csa\ád
18. 1821. nobilit alatt.

nemesi

igazolása.

Fasc. 31. actor. nr.

N a g y alias Hegedűs Ferenc és neje Thóth Anna, valamint fiai
III. Ferdinánd királytól 1637 december 22-én Pozsonyban kelt címeres
nemeslevelet kaptak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1638 évben Abauj vármegyében kihirdettetett. A család Szabolcs és e vármegyében Fehérgyarmaton lakik. Fasc. 6. actor. nro. 27. 1798 és Fasc. 7. actor. nro. 4.
'1799 és Fasc. 11. actor. nro. 45. 1801 nobilit. alatt.
N a g y József de Kálló óvári-\ lakos nemesi igazolása. Fasc. 11. actor»
nro. 1. 1801 nobilit. alatt.

N a g y János és Gáspár de Batzkamadaras
nemesi vizsgálata. Kötet
49. Irom. 22. 1839 és Kötet 51. Irom. 38. 1841 nemesi ügy alatt.
N a g y János és András szatmárnémeti-x lakosok a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kapnak. Kötet 49. Irom. 26. 1839 nemesi ügy alatt.
N a g y (bogáti)-család
nemesi igazolása. Kötet 49. Irom. 34. 1839
és Kötet 52. Irom. 54. 1842 nemesi ügy alatt.
N a g y f/ázári-']J-csa\áá nemesi igazolása. Kötet 51 Irom. 14 1841
Kötet 57. Irom. 5. 1847 nemesi ügyek alatt.
N a g y Elek (parajdi) gróf Teleky Lászlóné javai inspektora csomaközi
lakos a vármegyétől nemességi bizonyítványt kap. Kötet 52. Irom. 28..
1842 nemesi ügy alatt.
N a g y alias Bétzy Balázs II. Ferdinánd királytól 1633 évben kelt
nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. v. n. í. alatt.
N a g y Ferencz lásd: Bernárd András alatt.
N a g y lásd: Böszörményi

alias Nagy

alatt.

N a g y Pál és Nagy Zsigmond III. Ferdinánd királytól 1646 november
9-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1648 évben
Szatmár megyében kihirdettetett. Nagy Zsigmond és fiai Gábor és János
lázári-i lakosok nemesi vizsgálata.
N a g y alias Kolty lásd: Kolty alias Nagy

András alatt.

N á b r á d y de Nábrád család.
N e s z t a y Jakab és testvérei Erzsébet, János és Katalin, valamint fia.
István II. Mátyás királytól 1615 január 31-én kelt nemeslevelet nyernek
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1618 január 15-én Szatmár megyében kihirdettetett. A család remetemezői lakos.
N e m e s alias Molnár Mihály csengerujfalusi

lakos nemesi vizsgálata.

N e m e s János eőri lakos nemesi vizsgálata.
N é m e t h alias Grusótzy
vizsgálata.

György de Grusontzi, lázári-\ lakos nemesi

N é m a Sámuel mátészalkai

lakos nemesi vizsgálata.

N é m e t h László II. Ferdinánd királytól 1633 november 19-én kelt
címeres nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1633. évben Szatmár
vármegyében kihirdettetett. Németh László és társai nagyszekeresi lakosok
nemesi igazolása.
N é m e t h de Hernádnémeti-csa\ád
nro. 55. 1791 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 1. Actor.

N é m a lásd: Fejér alias Néma

alatt.

N é m e t h Márton lásd: Szepsy

István alatt.

Niky Jakab de Prelóka Bethlen Gábor fejedelemtől 1624 február
18-án kelt címeres nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1725
május 30-án Kővárvidékén kihirdettetett. A család Kórágyon lakik.
N i s z t o r János de Somkuth lippói lakos nemesi vizsgálata.
N i s z t o r Simon Apaffy Mihály fejedelemtől 1683 február 19-én
Segesvárott kelt címeres nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Nyisztor Tódor,
István és Tamás rózsapaltagi, Filip és Ursz pusztafentősi lakosok nemesi
igazolása.
N o é h János és Gábor de Chány a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kérnek. Kötet 47. írom. 19. 1837 nemesi ügy alatt.
N y a k a s János és fia Miklós alsószopori lakosok Középszolnok vármegyétől 1757 június 8-án kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Nyitray Imre de Domancz II. Ferdinánd királytól 1622 augusztus
1-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1622 december
19-én Pozsony vármegyében kihirdettetett. Nyitray János és társai cégényi
továbbá Nyitray István és társai bajomi és Nyitray Pál kisvarsányi lakosok
nemességi vizsgálata.
N y i s z t o r Ignác madarászi

lakos nemesi vizsgálata.

Nyíri Péter és gyermekei, valamint Tarczay István II. Ferdinánd
királytól 1622 június 13-án Sopronban kelt nemeslevelet kapnak, n. 1.
m. c. í. A nemeslevél 1625 évben Zemplén megyében kihirdettetett.
A család udvari-i lakos.
N y ú z ó Mihály VI. Károly királytól 1712 augusztus 15-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1712 december 15-én Szatmár
vármegyében kihirdettetett. Nyúzó János és társai fehérgyarmati
lakosok
nemesi igazolása.
N y á g o r lásd: Szentmiklóssy

alias Nyágor

alatt.

{ ) d o r -család
nobilit. alatt.

nemesi

vizsgálata.

Fasc.

15.

actor.

nro.

10.

1805

O k á n y i lásd: Balássy alias Okányi alatt.
O l v a s z t ó Miklós II. Mátyás királytól 1618 március 27-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Olvasztó alias Literáti Miklós de Gyarmat
Bethlen Gábor fejedelemtől 1601 évben Gyarmat községében királyi adományt nyer.
O l á h Mihály csengeri és mátészalkai

lakos nemesi igazolása.

O l á h Péter III. Ferdinánd királytól 1654 március 24-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Oláh Péter fiilpösdaróci lakos nemesi vizsgálata.
O l á h alias Lakatos Péter és neje Szentjóbi Anna, valamint gyermekei Rákóczy György fejedelemtől 1637 november 18-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Lakatos János hodászi lakos nemesi vizsgálata.
O l á h Mihály jármi-i

lakos nemesi vizsgálata.

O l á h János és testvérei András és Mihály, valamint tioiyáth György
és Pálfjy István Lipót királytól 1658 május 31-én kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. Oláh János István fia és társai mátészalkai lakosok
nemesi vizsgálata.
O l á h János és neje Oláh Katalin, valamint gyermekei Ferenc,
András, György, Katalin és Erzsébet Lipót királytól 1667 augusztus
18-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1668 január
13-án Szabolcs megyében kihirdettetett. Oláh János András fia mátészalkai
lakos nemesi vizsgálata.
O l á h vagy Murguly-család

ecsedi lakos nemességi vitatópere.

O l á h András erdődi lakos gróf Károlyi Antal számtartójának nemesi
vizsgálata. Fasc. 17. actor. nro. 50. 1807 nobilit. alatt.
O p r i s Mihály nemesi vizsgálata.
nobilit. alatt.

Fasc. 11. actor. nro. 50.

1801

O n ka János de Somkuth
Rákóczy György fejedelemtől
augusztus 7-én kelt címeres nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.

1658

Onisa-család
nobilit. alatt.

1803

nemesi

vizsgalata.

Fasc. 13. actor. nro. 44.

Ó n o d y Pál lásd: Furkó alias Onody alatt.
O r o s z Miklós és neje Tarka Ilona, valamint fiai János, Mihály és
László VI. Károly királytól 1715 március 31-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. Orosz László és társai kaplonyi lakosok nemesi vizsgálata.
O r o s z János de Drágavilma, Rákóczy György fejedelemtől 1658
augusztus 7-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
O r o s z György, Gergely, János és Pál de Fejérbeszer lka Apaffy
Mihály fejedelemtől 1679 november 21-én kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1685 február 6-án Doboka megyében kihirdettetett. Orosz László és társai nagykárolyi
lakosok nemesi igazolása.
O r o s z András és neje Kovács Erzsébet, Lipót királytól 1681
március 20-án Linzben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1682 február 12-én Szatmár megyében kihirdettetett. Orosz András
porcsalmai lakos nemesi vizsgálata.
O r o s z Pál és Mihály tyukodi lakosok nemesi vizsgálata.
O r o s z - , helyesebben ZfoVs-család
actor. nro. 27. 1808 nobilit. alatt.
Orbán László szinfalusi

nemességi

igazolása. Fasc.

18.

lakos nemesi vizsgálata.

Orbán Mátyás de Lövéte Rákóczy Zsigmond fejedelemtől 1607
június 12-én Kolozsvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család
eredetileg erdélyi e vármegyében Kántorjánosi-b&w lakik. Fasc. 3. actor.
nro. 236. nemesi ügy alatt.
O r b á n de Zró/Y-család nemességi ügye. Fasc. 17. actor. nro. 17.
1807 nobilit. alatt.
O r o s s Ferencnek VI. Károly királytól 1715 május 12-en kelt
nemeslevele. (A nemeslevél hamisítva van.) n. 1. e. c. f. Iratokat lásd:
Fasc. 1. actor. nro. 46. 1793 nobilit. alatt.
O r o s z lásd: Goldperger alias Orosz alatt.
O r o s z y lásd: Kovács alias Oroszy alatt.
Osváth János II. Mátyás királytól 1618 április
levelet nyer. n. 1. m. c. í. Osváth János és István
1772 évben, valamint Osváth Jánosra vonatkozólag
eszközölt nemesi vizsgálat. Fasc. 18. actor. nro. 18.
actor. nro. 33. 1828 nobilit. alatt.

23-án kelt nemesnemesi vizsgálata.
Bihar megye által
1808 és Fasc. 38.

Osváth Imre Lipót királytól 1687 június 15-én kelt nemeslevelet
kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1687 augusztus 11-én Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Osváth Imre körtvélyesi lakos nemesi vizsgálata.
Osváth Pál és testvérei Gergely, András, István és János II. Ferdinánd királytól 1630 május 12-én Pozsonyban kelt nemeslevelet nyernek.

n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1630 november 7-én Borsod és 1656 május
18-án Szatmár vármegyékben kihirdettetett. Osváth László, György és
társai csengerujfalusi lakosok nemesi vizsgálata.
Osváth-család
nobilit. alatt.

nemesi

O s v á t h (tyukodi)-család
nemesi ügy alatt.

igazolása. Fase.

1. actor. nro. 38.

1790

nemesi vizsgálata. Kötet 41. írom. 1. 1831

O s v á t h Sámuel, György és József nemesi bizonyítványt kapnak a
vármegyétől. Kötet 42. Írom. 15. 1832 nemesi ügy alatt.
Otlik-család.

f ^ a p Miklós és neje Jeney Anna, valamint gyermekei Lipót királytól
1690 október 25-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. L
A nemeslevél 1691 december 27-én Szatmár vármegyében kihirdettetett Pap
Kiró János szatmárnémetit
lakos nemesi vizsgálata.
Pap András Lipót királytól 1701
15-én kelt nemeslevelet
nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1701 szeptember 15-én Szatmár megyében
kihirdettetett. Pap Inánesy Zsigmond és társai sályi-'x lakosok nemesi igazolása.
Pap Fülöp turvékonycii lakos nemesi igazolása.
Pap Mihály és társai zsadányi

lakosok nemesi igazolása.

Pap István de Magosfalva Apaffy Mihály fejedelemtől 1689 július
27-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Pap János és társai veresmarti
lakosok nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 160. nemesi ügy alatt.
Pap

Kenézy János és László vasvári-i lakosok nemesi igazolása.

Pap alias Szabó de lyuska-család szinérváraljai és aranyosmegyesi
lakosok nemesi igazolása. Fasc. 5. actor. nro. 4. 1797 nobilit. és Kötet
57. írom. 4. 1847 nemesi ügy alatt.
10.

Pap de Hollómezc7-család nemesi igazolása. Fasc. 12. actor. nro.
és Fasc. 34. actor. nro. 25. 1824. nobilit. alatt.

Pap Simon Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus 4-én
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Pap Mihály esztrói lakos nemesi
vizsgálata.
Pap alias Berinde de Budfalva-csúád
gálata.

felsőfalusi

lakos nemesi vizs-

Pap Lukács II. Ferdinánd királytól 1629 november 22-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Pap András gebei lakos nemesi vizsgálata.
Pap Kindris Urszul körtvélyesi lakos Máramaros vármegyétől 1754
március 14-iki kelettel nemesi bizonyságlevelet kap.
Pap Mátyás de Herczegszőllős Báthory István fejedelemtől 1582
november 22-iki kelettel nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Pap alias Rátz
István de Herczegszőllős gyöngyi lakos nemesi igazolása.
Pap Mátyás és fiai Pál, István, Balázs és Bertalan II. Ferdinánd
királytól 1630 április 10-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í..

A nemeslevél 1631 február 12-én Borsod megyében kihirdettetett. Pap
Pál jártni-i lakos és társai nemesi vizsgálata.
P a p István és társai érkörtvélyesi lakosok nemesi igazolása.
P a p András és Turchyk György és neje Szabó Margit Lipót
királytól 1662 augusztus 23-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Pap András és társai Kap lyoni lakosok nemesi igazolása.
P a p alias Ragán-család
1815 nobilit alatt.

nemességi pere. Fasc. 25. actor. nro. 18.

P a p János de Törökfalva nagybányai lakos a vármegyétől nemességi
bizonyságlevelet kap. Fasc. 33. actor. nro. 35. 1823 nobilit. alatt.
P a p (Bihar; Szabolcs

és hevesmegyei)

család nemesi igazolása.

Pap János és Péter de Illyésfalva királydaróci
lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Fasc. 37. actor. nro. 18. 1827
nobilit. alatt.
P a p István, valamint Mihály és György Lipót királytól 1669..
május 7-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1720
január 15-én Abauj vármegyében kihirdettetett. Ináncsy Pap-család
zsarolyáni lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 38. actor. nro. 10. 1828 és
Kötet' 47. írom. 22. 1837 nobilit. alatt.
P a p (kökényesdi) jános, György és Mihály nagykárolyi lakosok a
vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 47. írom. 4. 1837
nemesi ügy alatt.
Pap József sárközi tiszttartó a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet
kap. Kötet 112. írom. 26. 1838 nemesi ügy alatt.
Pap-(T///rz/^-család
neffi^fTígy alatt.

nemesi igazolása. Kötet 49. írom. 31.

1839

P a p Ferenc, István és Bálint Lipót királytól
év június hó 12-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689 szeptember
7-én Bereg megyében kihirdettetett. A család Atya községi lakos.
P a t k ó s Ferenc és Gábor, valamint Zsigmond atyai lakosok nemesi
vizsgálata.
Pap Lukács, János és Gergely avasujfalusi lakosok Máramaros vármegyétől 1725 október 17-én kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak.
P a p György berei lakos nemesi igazolása.
P a p ó c z y Ferenc de Bere, berei lakos nemesi igazolása.
P a p alias Huszár- család balotaujfalusi

lakos nemesi vizsgálata.

P a p Simon, Péter és László, valamint Mercse János de Somkuth
Apaffy Mihály fejedelemtől 1663 február 16-án kelt nemeslevelet nyertek,
n. 1. m. c. í. Pap János somkuti lakos nemességének igazolása.
Pali Mihály Rákóczy György fejedelemtől 1631 május 6-án kelt
7

nemeslevelet nyer. n. 1. m. e. í. Pali Mihály csengeni]'falusi
igazolása.
P a p István dálnoki és fiai damói

lakos nemesi

lakosok nemesi igazolása.

P a p László, Ferencz, Lukács és Illés de Vajnágh Apaffy Mihály
fejedelemtől 1666 február 6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1709 augusztus 19-én Szatmár vármegyében kihirdettetett.
Pap János és társai komorzáni lakosok nemesi vizsgálata.
P a p Vári Sámuel kömörői lakos nemesi vizsgálata.
P a p György és társai de
nemesi vizsgálata.

Törökfalu, krassói

P a p Ferenc és neje Juhász Borbála,
1687 november 14-én kelt nemeslevelet
levél 1688 évben Szabolcs vármegyében
fia és társai mátészalkai lakosok nemesi
P a p József (kisvárdai)

mátészalkai

és berencei lakosok

valamint testvérei Lipót királytól
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeskihirdettetett. Pap József András
igazolása.
lakos nemesi igazolása.

P a p alias Kálmándy Ferenc és neje Zakor Erzsébet, valamint gyermekeik VI. Károly királytól 1714 február 4-én Bécsben kelt nemeslevelet
nyertek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1714 június 4-én Szatmár vármegyében
kihirdettetett. Kálmándy János és társai parasznyai lakosok nemesi igazolása.
P a p László rápolti lakos nemesi vizsgálata.
P a p János és társai szinérvára jai lakosok nemesi igazolása.
Pap- (Gacsály és Krasznamihályfalván
lakó) család nemességi igazolása. Kötet 51. Írom. 8. 1841 nemesi ügy alatt.
P a p János és Sándor érkörtvélyesi lakosok nemességüket
Kötet 52. Irom. 29. 1842 nemesi ügy alatt.

igazolják.

P a p Sámuel és József nagykárolyi lakosok nemesi igazolása. A család
eredetileg Bakta (Abauj megye) községéből származik. Kötet 52. Irom. 48.
1842 nemesi ügy alatt.
P a p Tódor és János de Szakállosfalu, szatmárnémeti-x lakosok a
vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 55. Irom. 11. 1845
nemesi ügy alatt.
P a p János (Rogozi) szatmárnémeti-x lakos Belsőszolnok vármegyétől nyert nemesi bizonysaglevéllel nemességét a vármegyénél igazolta.
Kötet 56. Irom. 13. 1846 nemesi ügy alatt.
P a p aliter Avasujfalusy András és neje Medgyesy Erzsébet Lipót
királytól 1660 március 6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f.
A nemeslevél 1669 november 27-én Szatmár megyében kihirdettetett.
P a p András és neje Juhász Katalin, valamint fiai Dávid, Gábor és
György III. Ferdinánd királytól 1639 október 11-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1639 november 16-án Borsod
megyében kihirdettetett.

Paku Lukács de Dányád Bethlen Gábor fejedelemtől 1621 április
8-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A család krassói lakos.
Pataky János és neje Domokos Erzsébet, valamint Ujfalussy Mihály
és neje Sipos Katalin, továbbá gyermekei István, Mihály, Tamás, Katalin
és Borbála a már nemes családok Lipót királytól 1696 július 23-án
donationalis nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
F a t h a y Balázs és neje Kerekes Anna, valamint fiók István II. Ferdinánd királytól 1630 május 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél Szatmár vármegyében 1630 évben kihirdettetett. Pathay István
és társai pusztadaróci lakosok nemesi igazolása.
Pataky János és Sámuel, továbbá Ferenc testvérei Lipót királytól
1687 szeptember 28-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1687 évben Szatmár megyében kihirdettetik. Pataky Mihály,
János és András rápolti lakosok nemesi vizsgálata.
Pataky Pap József rápolti lakos nemesi vizsgálata.
Parajdy Miklós de Mogyorós Apaffy Mihály fejedelemtől 1680
október 20-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
Parajdy Márton és fiai szatmári és sárközujlaki lakosok nemesi vizsgálata és igazolása.
Pataky Mózes csengeri lakos nemesi vizsgálata.
Paál János III. Ferdinánd királytól 1633 február 25-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A család tagjai Csomaköz és csengeri lakosok.
P a k ó Benedek de Dómján és fia II. Rudolf királytól 1582 február
21-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. Paku Bálint dányádi lakos nemesi
igazolása. Kötet 45. írom. 24. 1835 nemesi ügy alatt.
Pataky Ferenc II. Ferdinánd királytól 1632 szeptember 7-én kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. in. c. í. Pataky György ecsedi lakos nemesi
vizsgálata.
Patay András Pest-Pilis-Solt vármegyétől 1715 november 21-én
kelt nemesi bizonyságlevéllel, Patay Pál géresi lakos nemességének igazolását kéri.
P a s s a György és neje Lukács Erzsébet, valamint Kovács Bálint és
neje Feja Anna és ennek fiai III. Ferdinánd királytól 1652 május 22-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Pataky István de Sarolyán, valamint Udvarhelyi aliter Pap Ambrus
és testvérei Lipót királytól (hiányos leírás) nemességet nyernek.
P&ió-(zsarolyáni)-osa\éid

nemesi vizsgálata.

P a l á d y András, Lipót királytól 1687 november 23-án Bécsben kelt
nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 március 31-én
Szatmár vármegyében kihirdettetett. Palády István és Mihály vári-i (Bereg
megye) lakosok nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor. nro. 164. nemesi
ügy alatt.

P a t a k y János máramarosszigeti jogtanár és testvére István nemesség?
vitatópere. Kötet 57. írom. 1. 1847 nemesi ügy alatt.
Paíy alias Borbély Miklós 1579 november 1-én kelt nemeslevelet
nyert. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1722 június 22-én Középszolnok
megyében kihirdettetett.
P a l á d y László és Pál csécsel lakosok a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Fase. 34. actor. nro. 37. 1824 Fasc. 37. actor. nro. 12.
1827 nobilit. alatt.
Pap Miklós lásd: Chombos János alatt.
Pap lásd: Fodor alias Pap alatt.
Pap lásd: Nagy

alias Pap Dániel de Szathmár

alatt.

Pál alias Jakó István de Szalárd Rákóczy György fejedelemtől
1635 december 12-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Batizon és.
Félegyházán lakó Jákó-család nemességének igazolása.
P á l f f y István és társai csekei lakosok nemesi vizsgálata.
P á p a y Kovács Mihály és János hodászi lakosok nemesi vizsgálataPál! János és neje Osváth Zsuzsánna, valamint gyermekei, III. Ferdinánd királytól 1652 március 15-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. L
A nemeslevél 1656 évben Szatmár megyében kihirdettetett. Páll István és
társai jármi-i lakosok nemesi igazolása.
P á p a y Sándor körívélyesi, Ferenc tasnádi, Zsigmond endrédi lakosok
nemesi vizsgálata.
P á p a y András de Sokoró és neje Balay Anna de Portelek, II. Ferdinánd királytói 1629 március 29-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. L
A nemeslevél 1629 október 24-én Szatmár megyében kihirdettetett. Pápay
Mihály és társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
P á s z t o r János és István Szabolcs vármegyétől 1752 január
kelt nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolja.

18-án

Pál István és neje Sára Borbála Lipót királytól 1689 január 22-én
Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1689
július 5-én Szatmár megyében kihirdettetett. Pál György és társai tiszabecsi
lakosok nemesi igazolása.
P á l f f y János de Bechy, Bocskay István fejedelemtől 1606 február
8-án Kassán kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1607
március 5-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Pálffy-család (nánási)
nemesi igazolása. Fasc. 26. actor. nro. 31. 1816 nobilit. alatt.
Pál András nagykárolyi
1840 nemesi ügy alatt.

lakos nemesi igazolása. Kötet 50. írom. 28-

Páskády János nagykárolyi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.
nro. 167. nemesi ügy alatt.

Páris Gábor és Antal zsarolyátii
írom. 11. 1839 nemesi ügy alatt.

lakosok nemesi igazolása. Kötet 49.

P á l f y István, lásd. Oláh János alatt.
P e í h k e s István, II. Ferdinánd királytól 1632 február l S é n kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1632 március 11-én Szatmár
megyében kihirdettetett. Pethkes Zsigmond oroszi lakos nemesi igazolása.
P e í r i k Péter és Illés de Hadpataka,
Bethlen Gábor fejedelemtől
1610 augusztus 7-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m.
c. í. A nemeslevél
év december 11-én Máramaros vármegyében
kihirdettetett. Petrik alias Czigány Lőrinc és társai papbikói lakosok nemesi
igazolása.
P e t r u s Maftye de Hollómező és társai, Barcsay Ákos fejedelemtől
1659 augusztus 22-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1601 február 10-én Középszolnok vármegyében kihirdettetett. Petrus
Theodor és társai sárközujlaki lakosok nemesi igazolása.
P e t h ő aliter Kiszely János nemesi bizonyságlevele. Fasc. 4. actor.
nro. 50. 1796 nobilit. alatt.
P e l l i o n i s József nemesi igazolása, illetőleg vizsgálata. Fasc. 40.
actor. nro. 5. 1830 nobilit. alatt.
Petri-család a vármegyétől nemességi bizonyítványt kap. A család
Szeghalmon, Vácon és e vármegyében Zsarolyánbati
lakott. Kötet 46.
írom. 3. 1836. Kötet 47. írom. 15. 1837 és Kötet 54. írom. 10. 1844
nemesi ügyek alatt.
Pesti János és neje Tóth Erzsébet, valamint társai Lipót királytól
1686 szeptember 29-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
P e l l y v á s y István, Lipót királytól 1665 december 12-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
P e r e c h i e n y i Pál de Torda Báthory Zsigmond fejedelemtől 1592
június 1-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1593 január
10-én Torda megyében kihirdettetett. Perecsenyi Mihály és fiai fehérgyarmati, János és fiai érkörtvélyesi lakosok nemesi igazolása.
P e r é n y i János és neje Kónya Ilona, valamint gyermekei Erzsébet
és Katalin Lipót királytól 1688 június 10-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 szeptember 22-én Szatmár megyében
kihirdettetett.
P e l s ő c z y alias Szatmári
lakosok nemesi igazolása.

István hodászi és Pelsőczy István jármi-i

P e t h ő Gáspár és neje Galváczy Zsófia III. Ferdinánd királytól
1637 augusztus 21-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A család
jármi-i lakos.
Pelsőczy

Péter III. Ferdinánd királytól

1643 február 20-án kelt

nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1692 január 25-én
házán k i h i r dettetett.

Gyula-

P e n t e Miklós és neje Silasy Ilona, valamint gyermekeik III. Ferdinánd király által 1651 augusztus 18-án Bécsben kelt nemeslevéllel nemességre emeltetnek, n. 1. e. c. f.
P e r é n y László és társai porcsalmai

lakosok nemesi igazolása.

P e t h e ő lásd: Zanathy alias Zolga alatt.
Péter Benedek olaszpályi-i lakos Szabolcs vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Péter Mihály kántorjánosi-i, András körösi (Pest megye)
lakosok nemesi vizsgálata.
P é c z y István és Mihály de Péczi Bethlen Gábor fejedelemtől 1609
május 26-án nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1619 október
17-én Szabolcs megyében kihirdettetett. Pécsy János és társai mérki lakosok nemesi igazolása.
P é c h y de

Péchujfalu-család.

Péter-család nagykárolyi és tyukodi lakosok nemesi vizsgálata.
P i n k ó c z y alias Mozogh Mátyás II. Miksa királytól 1569 október
16-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Pinkóczy János, Sámuel fia
botpaládi, Zsigmond (Szabolcs megye) gyulai és József (Ugocsa megye)
péterfalvi lakosok nemesi vizsgálata.
Pinte András és neje Pap Anna, valamint fiai Lipót királytól 1688
július 18-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Pintye Tódor
és társai szoldobágyi lakosok nemesi igazolása.
Pintye András de Sztojkafalva Apaffy Mihály fejedelemtől 1682
április 9-én Fogarason kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1682 november 25-én Gyulafehérvárott kihirdettetett. A család vámfalvi lakos.
P i g a y László nagykárolyi
nro. 28. 1805 nobilit/alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 15. actor.

P i n t z é s József uradalmi kasznár a vármegyétől nemesi
levelet kap. Fasc. 28. actor. nro. 46. 1818 nobilit. alatt.

bizonyság-

Piller vagy Betsey Károly nemességi igazolása. Kötet 55. írom. 1.
1845. nemesi ügy alatt.
P i r o s lásd: Horváth

alias Piros alatt.

Polyák György és János fehérgyarmati

lakosok nemesi vizsgálata.

P o c h u c h Mihály és Jakab rápolti lakosok nemességi igazolása.
Polgár
lemtől 1635
n. 1. m. c. í.
tetett. Polgár

Mihály de Keresztes és testvérei Rákóczy György fejededecember 10-én Kolozsvárott kelt nemeslevelet nyertek,
A nemeslevél 1637 május 6-án Torda megyében kihirdetJános és társai szinérváraljai lakosok nemesi igazolása.

P ó t o r Tamás, István, Mihály és Lukács de Hermanszegh Szabolcs
vármegyétől 1620 március hóban kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Nemességük 1630 június 10-én e vármegyében kihirdettetett. Potor György
és társai sályi-\ lakosok nemesi igazolása.
P o r k o m i t h Zsigmond de Kcérsemjén és neje Szabó Hona Rákóczy
György jejedelemtől 1645 augusztus 10-én Rampersdorffban kelt nemeslevelet kaptak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1645 évben Bihar megyében
kihirdettetett.
P ó c s alias Szántay és neje Lázár Anna Lipót királytól 1665 május
4-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1665 augusztus 14-én Bereg megyében kihirdettetett. A család Kölese,
Matolcs és Fülpösön lakik. Fasc. 3. actor. nro. 175. nemesi ügy alatt.
P ó t s alias Gőnyey nagykárolyi

lakos család nemesi igazolása.

P o r t s a i m y Ferenc és Antal gencsi lakosok Középszolnok vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolja.
P o n g r á c z de Ovár et

Szentmiklós-család.

P r o s m a alias Práznoczky-család
nemesi vizsgálata és igazolása.
Fasc. 31. actor. nro. 31. 1821 és Kötet 44. Irom. 22. 1834 nemesi
ügy alatt.
P r á z n o c z k y lásd: Prosma alias Práznoczky alatt.
P u s z t a y György és János csengeri lakosok nemesi igazolása.
P u s z t a y János de Sajó sáiyi-i lakos Máramaros vármegyétől nyert
nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolta
Puskás-f^ö/rzér/j-család nemesi bizonysága. V. n. i. alatt.

I R a g á n alias Pap lásd: Pap alias Ragán alatt.
Rankó Márton III. Ferdinánd királytól 1642 december 9-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Nemessége 1643 évben Szatmár
megyében kihirdettetett. Rankó alias Szabó István tavpai lakos nemesi
igazolása.
Rad ti Ábrahám de Kávás Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus
7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
R a d o n a Pál de Bihar és Panith Dorottya Rákóczy Zsigmond fejedelemtől 1608 február 13-án kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1608 évben Bihar megyében kihirdettetett. Radona Sámuel
és Sándor kisnaményi lakosok nemesi igazolása.
Radács Mihály kisnaményi

és csahold lakos nemesi igazolása.

Rajti Mihály és György egri-i lakosok 1755 december 22-én a
vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Ennek alapján Rajti Mihály
és társai egri-i lakosoknak nemesi vizsgálata.
Radványi János de Rétthfalva és neje Chemete Anna II. Mátyás
királytól 1608 július 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f.
A nemeslevél 1610 január 27-én Szatmár megyében kihirdettetett. A család
Gyarmaton és Győrteleken lakik. Kötet 46. írom. 9. 1836 nemesi ügy alatt.
Rátz János sátoraljaújhelyi
nro. 31. 1801 nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 11. actor.

Rácz alias /4/;os/í?/-család nemesi igazolása. Fasc. 19. actor. nro. 19.
1809 nobilit. alatt.
Rácz-(7C<9/rsÉYj-család nemesi vizsgálata. Kötet 43. írom 20. 1833
nemesi ügy alatt.
Rácz Péter Lipót királytól 1693 november 3-án Bécsben kelt nemeslevelet kap. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1694 november 22-én Fogaras
megyében kihirdettetett. (Az eredeti nemeslevél hibás.)
Rátz Kristóff, Apostol és György Lipót királytól 1665 március 28-án
Bécsben kelt nemeslevelet kaptak, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1666 április
14-én Szatmár megyében kihirdettetett. E család leszármazottjai Vezenden
laknak.

Rácz János és fia János, valamint István, András, Mihály és György
kölesei lakosok nemesi igazolása.
Rápolíi alias Pap János és Nagy

Sándor nemesi igazolása.

R á c z k ö v y János nagykárolyi lakos nemesi vizsgálata. Az e családból
származottak Jármiban és lasnádon laknak.
Rácz János II. Mátyás királytól 1606 szeptember 16-án nemeslevelet
nyer. n. 1. m. c. í., a nemeslevél (ezen része a másolatnak hiányos) kihirdettetett. A család Nagyszekeres,
Mánd és Pályi községekben lakott.
Rácz Péter de Dobai Bethlen Gábor fejedelemtől 1626 március
8-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Rácz Mihály és társai jármi-i
lakosok nemesi igazolása.
Rácz János de Bihar Rákóczy György fejedelemtől 1658 április
:20-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. e. c. f.
Rátonyi László lásd: Katona György alatt.
R á k o s y lásd: Sándor alias Rákosy

alatt.

Rácz lásd: Szeöcs alias Rácz alatt.
Retsky lásd: Somoskőy

alias Retsky alatt.

R é v é s z István II. Mátyás királytól 1618 évben kelt nemeslevelet kap.
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1618 szeptember 12-én Szatmár vármegyében
kihirdettetett. Révész-család (zemplénmegyei) nemesi productiója. Nemességi
vitatóperek között.
R é c s e y de Récse krasznamihályfalvi lakos család nemességi igazolása.
Fasc. 39. actor. nro. 24. 1829 nobilit. alatt.
Red ni k Kristóff szaniszlói

lakos nemesi igazolása.

R e m e í e y lásd: Filep alias Remetey alatt.
R h é d e y de

Kisréde-család.

Riskó Mihály de Kövesliget sárközujlaki lakos Máramaros vármegyétől 1760 március 4-én kelt nemesi bizonyságlevelével nemességét
e vármegyénél igazolja. Fasc. 12. actor. nro. 17. 1802 nobilit. alatt.
R i m a s z o m b a t h y István és neje Horváth Klára, valamint testvére
György III. Ferdinánd királytól 1651 május 19-én kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1651 évben Nógrád vármegyében
kihirdettetett. Rimaszombathy József és társai paposi lakosok nemesi igazolása.
R o n c s i k József és János nemességi ügye. Fasc. 6. actor. nro. 11.
1793 nobilit. alatt.
R o s y Mihály sályi-i lakos a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet
kap. Kötet 55. írom. 20. 1845 nemesi ügy alatt.
R ó s a lásd: Kőrössy aliter Rösa alatt.

A > a l a m o n alias Markus de Bedő-család a vármegyétől 1730 május
21-én nemesi bizonyságlevelet kap. A család e vármegyében Bikszádon
lakott.
S a á g h y Péter és fiai István és Péter II. Ferdinánd királytól 1632
július 2-án címeres nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. Saághy Ferenc
és társai börvelyi, János és társai körtvélyesi, Márton és társai gencsi
lakosok nemesi vizsgálata.
Sarkady József és társai zsarolyáni

lakosok nemesi vizsgálata.

S a á r o s y Mátyás VI. Károly királytól 1722 december 5-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1723 augusztus 14-én
Szatmár megyében kihirdettetett. Fasc. 38. actor. nro. 24. 1828 nobilit. alatt.
Sarkady János ügyvédnek Zemplén vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevele. Kötet 52. Irom. 16. 1842 nemesi ügy alatt.
Sas-család nemesi vizsgálata. Fasc. 1. actor. nro. 78. 1793 nobilit. alatt.
Saílay András kömörői prédikátor nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.
nro. 32. 1795 nobilit. alatt.
Sartory György és testvére Illés de Besztercze-Bánya Lipót királytól
1700 február 6-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A család Derzs
községben lakik.
S á n d o r alias Rákosy József fehérgyarmati

lakos nemesi vizsgálata.

Sárkán alias Zalay Simon II. Ferdinánd királytól 1563 november
15-én Pozsonyban kelt nemeslevelet kap. n. I. m. c. í. Sárkány alias Zalay
Ferenc és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
Sáry Mihály és László tyukodi lakosok nemesi vizsgálata.
S á m e l y Ferenc zsarolyáni
nro. 29. 1808 nobilit. alatt.'

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 18. actor.

S á n d o r h á z y István nagykárolyi

lakos nemesi vizsgálata.

Sánta György de Csikkozmás a vármegyétől nemesi
levelet kap. Fasc. 25. actor. nro. 24. 1815 nobilit. alatt.

bizonyság-

Sárpaíaky János nemesi vizsgálata. Fasc. 12 actor. nro. 16. 1802.
nobilit. alatt.

S c h u l c z János és György Lipót királytól 1702 november 29-én
Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1703 április
3-án Pozsony megyében kihirdettetett. A család nagybányai lakos.
Schik Antal, Károly, Ignác és Ferenc gróf Károlyi uradalmi tisztviselők a vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. Kötet 47. írom. 29.
1837 és Kötet 120. írom. 5. 1846 nemesi ügyek alatt.
S c h w a r t z Antal felsőbányai kohómesternek a vármegye részéről
nemesi bizonyítvány adatik. Fasc. 23. actor. nro. 23. 1813 nobilit. alatt..
S c h v e r t n e r József gróf Károlyi István ispánja a vármegyétől nemesi
bizonyítványt kap. Kötet 57. írom. 9. 1847 nemesi ügy alatt.
S c h ö n p f l u g de Gamsenberg-család
S c h w a r t z lásd: Szalkay
S e r e s alias Nyiszíor

nemesi ügye.

alatt.

Gergely csomaközi

lakos nemesi igazolása.

S e r e s András és Mihály csengeri lakosok nemesi vizsgálata.
S e r a c h i c h alias Horváth Miklós és neje Taraczközy Anna, valamint
fiai István és Miklós II. Mátyás királytól 1618 március 27-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Horváth László, István, Gábor, Imre és Gáspár
garbolci lakosok nemesi vizsgálata.
Seres-család (fehérgyarmati)
1790 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 39-

S e ö b ő Antal és Lajos nemesi igazolása. Fasc. 2. actor. 35. 1794
nobilit. alatt.
S e l y e b i Kovács József paióházi
actor. nro. 15. 1800 nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 8.

S e b b e y György Trencsén vármegyétől 1755 június 26-án
nemesi bizonyítvány alapján nemességét igazolta.

kelt

Sédel Mihály VI. Károly királytól 1719 szeptember 11-én Bécsben
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1719 október 24-én
Szatmár megyében kihirdettetett. Zsédel Farkas és társai tyukodi lakosok
nemesi igazolása.
S é é lásd: Dömötör aliás See alatt.
Silke Jakab és neje Boros Katalin, valamint fiai Márton, László és
István Lipót királytól 1694 december 2-án kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1695 április 5-én Szatmár megyében kihirdettetett. A család udvari-i lakos.
S i g m o n d alias Kádár Gergely, Lipót királytól 1689 május 24-én
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Kádár Pál és társai egri-i lakosok
nemesi vizsgálata. Sigmond Kádár Ferenc szatmári lakos nemesi igazolása.
Fasc. 24. actor. nro. 4. 1814 nobilit. alatt.
S i m o n f i Mihály fehérgyarmati
S i p o s György fülpösi

lakos nemesi vizsgálata.

lakos nemesi vizsgálata.

S i p o s György de Walay II. Mátyás királytól 1613 április 4-én
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Sipos András gebei lakos nemesi
vizsgálata.
S i p o s alias Szentpéteri Gergely, András és Mihály testvérei III. Ferdinánd királytól 1641 november 14-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1.
m. c. í. Nemességük 1643 évben Ugoesa megyében kihirdettetett. Sipos
alias Szentpéíeri András és társai uszkai lakosok nemesi igazolása.
S i p o s Márton és Péter de Domahida és fiai Báthory Gábor fejedelemtől 1608 május 20-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. e. í. A nemeslevél 1608 évben Középszolnok és 1609 évben
Szatmármegyében kihirdettetett. Sipos István és társai domahidai lakosok
nemesi igazolása.
Sikolya László és János gencsi lakosok Középszolnok vármegyétől
1763 december 5-én kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak. Sikolya János,
István fia gencsi és nagykárolyi lakosok nemességüket a vármegyénél
igazolják. Kötet 53. írom. 7. 1843 nemesi ügy alatt.
S i m á i Bálint és Sámuel de Óvár, Lipót királytól 1702 december
22-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Simái Mihály és társai
garbolci lakosok nemesi vizsgálata.
S i m o n János és neje Márk Anna, valamint Mihály, György és
János III. Ferdinánd királytól 1650 augusztus 14-én kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1653 évben Bereg megyében kihirdettetett. Simon, János és Ferenc kölesei lakosok nemesi vizsgálata.
Siket Mihály és testvérei György és Gergely Lipót királytól 1696
szeptember 6-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Siket Mihály és
társai Hont vármegyétől 1697 évben nemesi bizonyítványt kapnak.
S i m á i János és fiai II. Ferdinánd királytól 1629 november 1-én
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1629 évben Szatmár
megyében kihirdettetett. Simái János mándi lakos nemesi vizsgálata.
S i m o n Mátyás de Zegedi Bethlen Gábor fejedelemtől 1620 március
13-án Kassán kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1620 május
5-én Bihar megyében kihirdettetett. Simon-család Biharmegyében és Simon
Márton sályi-i lakos nemesi igazolása.
Simái István, Mihály és Pál gencsi lakosok a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kapnak. Kötet 44. írom. 15. 1834. nemesi ügy alatt.
Sin ka-család nemesi igazolása. Kötet 51. írom. 3. 1841
ügy alatt.

nemesi

Si ka Ferenc lásd: Kozák János alatt.
S i m o n y i József és Mózes de Simonyi nemesi igazolásuk. Fasc. 3.
actor. nro. 198. nemesi ügy alatt és Fasc. 1. actor. nro. 111. 1782 nobilit.
Simon-f///z^tf>/^-család nemesi igazolása. Fasc. 3. actor. nro. 215.
nemesi ügy alatt.

Sika-^ÁnWy/y-család nemesi ügye. Fasc. 7. actor. nro. 22.
nobilit. alatt.
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Sipos-^7/zcs//eö/j-család nemesi ügye. Fasc. 14. actor. nro. 1. 1804
és fasc. 15. actor. nro. 24. 1805 nobilit. alatt.
Sipos-esalád nemességi vitatópere. Fasc. 17. actor. nro. 22. 1807
nobilit. alatt.
S i p o s Mihály és gyermekei II. Mátyás királytól 1616 július 1-én
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1618 július 15-én
Ugocsa megyében kihirdettetett. Sipos Ferenc és társai
nagyszekerest
lakosok nemesi igazolása.
S i p o s alias Károly István és neje Lázár Erzsébet Lipót királytól
1668 szeptember 8 án Ebersdorffban kelt nemeslevelet nyernek, n. I. rn. c. í.
A nemeslevél 1668 december 5 én Szatmár megyében kihirdettetett.
A család tagjai Nagybányán
és Pesten laknak.
S i p o s Mihály és társai iiszakóródi
40. actor. nro. 22. 1830 nobilit. alatt.

lakosok nemesi vizsgálata. Fasc.

S i p o s György, Mihály és Péter de Nagysolymos
a vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 44. Irom. 6. 1834 nemesi ügy alatt.
S i p o s Miklós, András és fiai Lipót királytól 1702 január 27-én
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1702 április 3-án
Máramaros megyében kihirdettetett. A család Tiszakóród, Gebe és Szabolcs
vármegyében Nyírbátorban lakott. Fasc. 32. actor. nro. 5. 1822. nobilit. alatt.
S i m a y Benedek és neje Harangi Agnes II. Rudolf királytól 1587
január 4-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Simay Sándor és
társai gencsi lakosok nemesi igazolása.
S i m k o v i c h lásd: Szilágyi

alias Simkovich

alatt.

S l e s z Márton de Dulfalva
Rákóczy György
augusztus 7-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.

fejedelemtől

1658

S o h ó Márton és neje Birtalin Ilona, valamint gyermekeik II. Ferdinánd
királytól 1632 október 22-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. I. m.
c. í. A nemeslevél 1638 január 23-án Ugocsa, 1664 február 6-án Szatmár
és 1668 július 31-én Máramaros megyékben kihirdettetett. Sohó György
és társai sárközi lakosok nemesi igazolása.
S o p r o n y i János III. Ferdinánd királytól 1649 május 12-én Pozsonyban kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Nemessége 1649 november 16-án
Ugocsa vármegyében kihirdettetett. Sopronyi Mihály és István tiszakóródi
lakosok nemesi vizsgálata.
S o l y m o s s y de Nagyvárad-zsúád
nro. 37.

nemesi igazolása. Fasc. 1. actor.

S o l y m o s s y alias Várady István Ugocsa vármegyétől 1761 április 15-én
kelt nemesi bizonyítványt kap. Solymossy alias Várady István és társai

krassói, János és Gábor fertősalmási
actor. nro. 2. 1827 nobilit. alatt.

lakosok nemesi igazolása. Fasc. 37.

S o m l y a i Mihály, Márton fia szatmárnémetit

lakos nemesi igazolása.

S o m ó d y Sándor nemesi ügye. Kötet 41. írom. 9. 1831 nemesi
ügy alatt.
Sopronyi-Szabó-esalád nemesi igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 25.
1790 nobilit. alatt.
Sorbány-család gencsi és vezendi lakosok nemesi vizsgálata. Fasc. 1.
actor. nro. 104. 1791 nobilit. alatt.
S o m y Gergely II. Ferdinánd királytól 1629 november 1-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Somy András, János fia és társai csengeri,
György és társai lázári lakosok nemesi igazolása.
S o m a y István dobravicai lakos Doboka vármegyétől 1755 november
18-án kelt nemesi bizonyságlevelet kap. Somay István, György fia és fiai
István, Gergely és Benjámin nemesi igazolása.
S o m o d y Imre, Lipót királytól 1665 január 25-én kelt nemeslevelet
kap. n. 1, m. c. í. A család fehérgyarmati lakos.
S o m o g y i Gergely de Kávás Báthory István fejedelemtől 1582
július 6-án kelt'nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Somogyi István fehérgyarmati
lakos nemesi vizsgálata.
S o m n y e Tódor felsőfalusi

lakos nemesi vizsgálata.

S o ó s Gáspár Apaffy Mihály fejedelemtől 1682 március 7-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Szűcs Mihály hodászi lakos Debrecen
város bírájától 1766 augusztus 18-án nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 14.
actor. nro. 53. 1804 nobilit. alatt.
S o m o s k ő y alias Retsky Ferenc és Mihály Heves és Nógrád vármegyétől nyert nemesi bizonyítványok alapján nemességüket e vármegyénél
igazolják. Fasc. 6. actor. nro. 34. 1798 nobilit. alatt.
Somy-család
nobilit. alatt.

nemesi

productiója. Fasc. 7. actor. nro. 47.

S o m l y a György és Péter avasujfalusi
Fasc. 27. actor. nro. 3. 1817 nobilit. alatt.

1799

lakosok nemesi igazolása.

S ó g o r lásd: Gáspár alias Sógor alatt.
S o m b o k lásd: Keczely alias Sombok de Némethy

alatt.

Sőtér Ferenc Moson vármegye aljegyzője a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kap. Kötet 41. írom. 18. 1831 nemesi ügy alatt.
Sőtér Benedek nemesi productionalis pere.
Sparner alias Szeratorisz Pál, valamint testvérei István és János
Lipót királytól 1659 július 14-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. e. c. f. Fasc. 15. actor. nro. 16. 1805 nobilit. alatt.

S í e f u c z András de Somkutpataka,

tartolci lakos nemesi

igazolása.

S í e e r János, Pinte Konstantin, Gyurka Farkas, Steer Ábrahám és
Falup György de Csicsópolyána Apaffy Mihály fejedelemtől 1665 február 16-án kelt donatiós nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1666 március 20-án Középszolnok megyében kihirdettetett. Steerés Gyurka-családok Vetés községében laknak. Fasc. 3. actor. nro. 250.
nemesi ügy alatt.
Suta János, valamint Suta István és neje Puskás Judit, valamint
gyermekeik Lipót királytól 1697 november 22-én kelt nemeslevelet nyernek. n. 1. m. c. í. Suta János gyöngyi, Gábor ivácskófatvi és esztrói,
továbbá Lőrinc szotdobágyi lakosok nemesi vizsgálata.
S u b a János, Pál, Péter és Mihály Bereg vármegyétől 1761 szeptember 22-én kelt nemesi bizonyítványt kapnak. Kötet 44. írom. 3. 1834.
nemesi ügy alatt.
S u l y o k de Lekche et
Sutka
igazolása.
Süldő
1769 január
Süldő István

alias Pintye

Alsószopor-c.sa\éid.

Filemon és társai tnadarászi

lakosok nemesi

István, János és Mihály Hajdúnánás városának tanácsától
10-én kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak. Ennek alapján
járnü-'x lakos nemessége felett vizsgálat tartatik.

Süt Gergely és András de Varadgyió Apaffy Mihály fejedelemtől 1667
január 15-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Süt László és társai
kismajtényi lakosok nemesi igazolása.
S i i k e ö s Békéssy

László lásd: Gált Kelemen alatt.

S ü k ö s d y István és társai Rákóczy György fejedelemtől 1655 július
7-én kelt kiváltságos nemeslevelet kaptak. Sükesdy-család nyírmegyesi
lakos nemesi igazolása, n. 1. m. c. í.
Svaiczer-család
nobilit. alatt.

nemesi

ügye.

Fasc.

29. actor.

nro.

38.

1819

S z a b ó Mihály mándi lakos nemesi vizsgálata.
Szabó
vizsgálata.

István

András fia és társai mátészalkai

lakosok

nemesi

S z a b ó Albert és társai II. Ferdinánd királytól 1632 augusztus 14-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1634 november
17-én Szabolcs vármegyében kihirdettetett. Szabó Ferenc és társai mátészalkai lakosok nemesi igazolása.
S z a b ó Mihály és neje Csizmadia Erzsébet és társai Lipót királytól
1669 november 28-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1670 április 12-én Zemplén megyében kihirdettetett. Szabó abusive
Mester Mihály és társai mikolai lakosok nemesi vizsgálata.
S z a b ó János III. Ferdinánd királytól 1651 június 20-án kelt nemes-

levelet nyer. n. 1. m. c. í. Szabó Márton
károlyi lakosok nemesi igazolása.
Szabó- (nagyszekeresi)-csa\áá

és Pál tasnádi,

Dániel

nagy-

nemesi vizsgálata.

Szarka István, valamint fiai János, Miklós, István és Lőrinc Lipót
királytól 1699 november 28-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1700 június 17-én Szatmár megyében kihirdettetett. A család
Szatmár városában és Bereg megyében lakik. Fasc. 30. actor. nro. 4. 1820
nobilit. alatt.
S z a l a c s y Zsigmond kispaládi

lakos nemesi vizsgálata.

S z a b ó Balázs és Pál de Csatár Bocskay István fejedelemtől 1606
január 25-én Kassán kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1607 évben Bihar megyében kihirdettetett. A család Kisnaményban
és Gulácson (Bereg megye) lakik. Fasc. 3. actor. nro. 197. nemesi ügy alatt.
S z a b ó György és neje Thury Judit, valamint fiai III. Ferdinánd
királytól 1642 március 4-én Bécsben kelt nemeslevelet kaptak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1642 december 11-én Bihar megyében kihirdettetett. Fasc. 3.
actor. nro. 218. nemesi ügy alatt. A család darnói lakos.
S z a b ó Sámuel de Kornádi nemesi ügye.
S z a b ó alias Böszörmény /-család nemesi igazolása. Fasc. 12. actor.
nro. 14. 1802 nobilit. alatt.
Szabó-/£/7py-család nemesi vizsgálata. Fasc. 30. actor. nro. 38. 1820
nobilit. alatt.
S z a b ó István (mátészalkai)
1823 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 33. actor. nro. 45.

S z a b ó István gáborjáni nemesi igazolása. Fasc. 34. actor. nro. 7.
1824 és Kötet 42. írom. 7. 1832 nemesi ügy alatt.
S z a b ó Sándor de Nemestóthi gxó\ Károlyi-család uradalmi számvevője
Zala vármegyétől 1764 március 18-án kelt nemesi bizonyságlevéllel
nemességét e vármegyénél igazolja s nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 38.
actor. nro. 7. 1828. nobilit. alatt.
Szabó- (margittai)-család
nemesi ügy alatt.

nemesi igazolása. Kötet 42. írom. 3. 1832

S z a b ó Mihály borzovai lakos nemesi igazolása.
S z a b ó Zsigmond csekei lakos nemesi igazolása. Szabó Gergely
Lipót királytól 1659 május 20-án kelt nemeslevelet kap. n. I. m. c. í.
Szabó Ferenc, László és János csekei lakosok nemesi vizsgálata.
S z a b ó alias recte Zabó István eőri lakos a vármegyétől 1746
december 19-én nemesi bizonyítványt kap. Szabó József eőri lakos nemesi
vizsgálata.
S z a b ó Simon de Istró és neje Kis-Kranik de Kéczy, valamint fiai

Ii. Ferdinánd királytól 1634 március 14-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. Szabó Mihály és Péter esztrói lakosok nemesi vizsgálata.
S z a b ó Balázs, valamint István de Palsa Báthory István fejedelemtől
1605 június 14-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
S z a b ó István és fia János Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 július
havában kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A család Fiilpösdarócon
és Hodászon lakik.
S z a b ó János és neje Kill Anna, valamint testvére Pál, Lipót királytól
1696 augusztus 18-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1697 március 13-án Szatmár megyében kihirdettetett. Szabó György
és társai nemesi vizsgálata.
S z a b ó István, Kiss Miklós és Huszthy István Lipót királytól 1675
március 8-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
S z a b ó János tyukodi lakos nemesi igazolása.
S z a b ó János és fia István Lipót királytól 1667 június 29-én Bécsben
kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Nemességük 1667 december 7-én
kihirdettetett. A család tunyogi lakos.
S z a b ó István és neje Dévay Borbála Rákóczy György fejedelemtől
1643 szeptember 29-én Gyulafehérvárott kelt címeres nemeslevelet kaptak,
n. I. e. c. f. Szabó István és András jármi-i lakosok nemesi igazolása.
A család egyik ága Dorogon és Bökényben lakik. Kötet 49. írom. 27.
1839 nemesi ügy alatt.
S z a b ó alias Balog de Tegenye-o.s?i\ád nemesi ügye.
S z a b ó Lajos és László berencei lakosok nemesi igazolása. Kötet
44. írom. 38. 1834 nemesi ügy alatt.
S z a b ó János, Mihály, András és Ferenc de Vérvölgy a vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 46. írom. 20. 1836 nemesi ügy alatt.
S z a b ó Zsigmond nagyszekeresi és Szabó István vidi-i
nemesi vizsgálata. Kötet 47. "írom. 18. 1837 nemesi ügy alatt.

lakosok

S z a b ó Antal és József (váradi) szamosdobi és endrédi lakosok
a vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. Kötet 52. írom. 9. 1842
nemesi ügy alatt.
S z a b ó Antal otományi ref. pap és Szabó Menyhért kir. táblai hites
jegyző a vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak s a bizonyságlevelet
a helytartó tanács 4335/1842. sz. alatt helybenhagyja. Kötet 54. írom. 12.
1842 nemesi ügy alatt.
S z a b ó Sándor börvelyi lakos nemesi igazolása. Kötet 55. írom. 10.
1845 nemesi ügy alatt.
S z a b ó József de Krasznaczégény szatmárnémeti-i lakos a vármegyétől
nemesi bizonyítványt kap. Kötet 55. írom. 21. 1845 nemesi ügy alatt.
S z a b ó György uradalmi tollvivő és táblabíró Fehér megyétől nyert
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nemesi bizonyságlevéllel a vármegyénél nemességét igazolta. Kötet 120.
Írom. 16. 1846 nemesi ügy alatt.
S z a b ó Balázs és gyermekei Gergely, Erzsébet és Katalin Lipót
királytól 1694 augusztus 26-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Szabó András és társai gencsi lakosok nemesi igazolása.
S z a b ó János de Gidófalva gencsi lakos nemesi igazolása. Fasc. 26.
actor. nro. 33. 1816 nobilit. alatt.
S z a b ó István de Várad és neje Toroczkay Borbála Rákóczy György
fejedelemtől 1636 augusztus 6-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Szabó Ferenc géresi és Szabó András szatmárnémeti-x lakosok nemesi
igazolása.
S z a b ó János és társai ilki lakosok nemesi vizsgálata.
S z a b ó Miklós de Varsócz Rákóczy György fejedelemtől 1642 február
26-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1642 május 14-én Kraszna megyében kihirdettetett. Szabó György és
társai óvári-i lakosok nemesi vizsgálata.
S z a b ó István (naoylábu)

rozsályi lakos nemesi vizsgálata.

S z a b ó István és Fábián Mihály III. Ferdinánd királytól 1655 május
29-én Pozsonyban kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
S z a b ó György és István óvári-i lakosok nemesi productiója. Fasc. 3.
actor. nro. 205. nemesi ügy alatt.
S z a b a d s z á í l á s y József, István fia és társai nyirmegyesi lakosok
nemesi vizsgálata.
Szatmári alias Pelsőczy Péter III. Ferdinánd királytól 1643 évben
nemességet nyert. Szatmári alias Pelsőczy István hodászi lakos nemesi
igazolása.
Szaiay István, Mihály, János, Sára, Borbála és Anna de Borosjeneő
Rákóczy György fejedelemtől 1644 szeptember 2-án kelt nemeslevelet
kaptak, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1645 június 6-án Zaránd megyében
kihirdettetett. Szalay György érkörtvélyesi lakos nemességét igazolja.
Szakáts Mihály és neje Fejér Erzsébet, valamint gyermekei Lipót
királytól 1690 június 14-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1703 december 5-én Szatmár megyében kihirdettetett.
Szakáts György nagykállói lakos nemesi productiója. Fasc. 3. actor. nro. 200.
nemesi ügy alatt.
Szakács Mihály csekei lakos nemesi vizsgálata.
Szakái István sepsi (Abauj megye)lakos nemesi vizsgálata 2078/1836. évi
közgy. jkönyv.
S z a t h m á r y Miklós, Lipót királytól 1572 május 3-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Szathmáry Mihály és fiai fülesdi és Szathmáry
Pál prédikátor udvari-i lakosok nemesi vizsgálata.

Szarvas András és társai simái és debreceni lakosok Középszolnok
vármegyétől 1761 március 28-án kelt nemesi bizonyságlevéllel a vármegyében nemességüket igazolják.
S z a k á c s y alias Bakó János zsarolyáni
S z a l a y Miklós uszkai

lakos nemesi igazolása.

lakos nemesi igazolása.

S z a t h m á r y alias Asztalos
nemesi vizsgálata.

Tóth Boldizsár és fia szaniszlói

lakosok

S z a r v a d y János de
Rákóczy György fejedelemtől 1653
március 10-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1653 március 15-én Alsófehér megyében kihirdettetett.
Szarvady István és társai tyakodi lakosok nemesi vizsgálata és igazolása.
S z a k o n y i István szatmárnémeti város tanácsától 1726 február 6-án
kelt nemesi bizonyítványt kap. v. n. i. alatt.
Szakách István és Nagy alias Szalay György Lipót királytól 1668
november 7-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1669 február 18-án Zemplén vármegyében kihirdettetett. A család palkonyai (Borsod megye) lakos.
S z a b ó András de Szoboszló és neje Olaszy Erzsébet Rákóczy
Zsigmond fejedelemtől 1607 december 23-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1608 évben Bihar megyében kihirdettetett.
A család fehérgyarmati lakos. v. n. i. alatt.
S z a b ó lásd: Buzik

alias Szabó

István de Kársa alatt.

S z a b ó András lásd: Bene Pál alatt.
Szathmár-Némethy

lásd: Istvándy alias Szathmár-Némethy

S z a p p a n o s lásd: Kontz alias Szappanos
S z a b ó lásd: Katona

Szabó

alatt.

alatt.

Pál alatt.

S z a b ó alias Deák lásd: Literáti Benedek alatt.
S z a b a d lásd: Moháchy

alias Szabad

alatt.

S z a t m á r y lásd: Pelsőczy alias Szatmáry
S z a b ó lásd: Tomory alias Szabó

alatt.

alatt.

S z a p l o n c z a y lásd: Tivadar Kristóf de Szaploncza
S z a b ó lásd: Újhelyi Literáti alias Szabó
S z a b ó lásd: Zabó

László alatt.

S z a b ó lásd: Zabó

Dávid de Borosjeneő

S z a l a y Ferenc lásd: Zalay

alatt.

alatt.
alatt.

Pál alatt.

S z a b ó György lásd: Zabó András de Szoboszló

alatt.

S z a b ó Miklós lásd: Lengyel András alatt.
Szalkay (Schwartz) Jakab és fia de Szalka I. Ferenc József királytól
1887 évi április 4-én kelt nemességet nyert.n.l.m. c. í. A család mátészalkai lakos.
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S z á s z Ferenc de Kövend Apaffy Mihály fejedelemtől 1665 május
19-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Szász Ferenc, András fia
gencsi és Szász András karcagi lakosok nemesi vizsgálata és igazolása.
S z á n t ó János és neje, Balla Erzsébet Lipót királytól 1687 november
11-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1688 március
31-én Szatmár megyében kihirdettetett. Szántó György és társai gencsi
lakosok nemesi vizsgálata.
S z á n y Zsigmond lásd: Kolczváry

alias Kovács Mihály alatt.

S z á n t h ó András II. Ferdinánd királytól 1628 október 5-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Szánthó Ferenc csekei lakos nemesi igazolása..
S z á n t h ó György ecsedi lakos nemesi vizsgálata.
S z á s z István Rákóczy György fejedelemtől 1654 április 25-én
Szamosujváron kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1654
június 4-én Külsőszolnok vármegyében kihirdettetett. Szász Mihály és
társai újvárosi lakosok nemesi igazolása.
Szántay lásd: Pöcs alias Szántay

alatt.

Szepessy-család érendrédi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 17. actor.
nro. 43. nobilit. alatt.
S z e p e s y István, valamint Németh Márton, Zabó Jakab és György
dedicta Szepsi II. Mátyás királytól 1609 december 19-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610 július 6-án Zemplén és
1612 évben Abauj vármegyékben kihirdettetett. A család adorjáni lakos.
S z e n t m a r g i t a y István Rákóczy György fejedelemtől 1636 február
8-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A család fehérgyarmati lakos.
S z e ö k e Mihály de Óvári, valamint gyermekei Albert, János, Anna
és Ilona, Miksa királytól 1568 október 18-án Bécsben kelt nemeslevelet
nyertek, n. 1. m. c. í. A család Zsarolyán és Sárközujlak községekben
lakott, nemessége igazoltatott. Kötet 49. írom. 18. 1839 nemesi ügy alatt.
S z e k e r e s László és neje Balássy Erzsébet II. Mátyás királytól 1618
' március 19-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1618 szeptember 12-én Szatmár megyében kihirdettetett. Szekeres
Mihály és társai zsarolyáni lakosok nemesi igazolása. Kötet 54. írom. 14.
1844 nemesi ügy alatt.
S z e ö c h András és Hady István III. Ferdinánd királytól 1652 március 2-án Bécsben keit nemeslevelet nyernek, ti. 1. m. c. í. A nemeslevél
1652 évben Szabolcs megyében kihirdettetett.
S z e g e d y István, valamint testvérei Ferenc és Márton, Lipót királytól
1687 augusztus 3-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Szegedy
János kántorjánosi-i lakos nemesi vizsgálata.
S z e n t l é l e k y Antal nemesi productiója. Fasc. 3. actor. nro. 189..
nemesi ügy alatt.

S z e ö c s alias Rácz Orbán és neje Fenzky Dorottya, valamint fiai
Kristóff és Zsigmond Bethlen Gábor fejedelemtől 1626 június 5-én
Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1627 március 22-én Szabolcs megyében kihirdettetett. A család hoddszi
lakos. Fasc. 3. actor. nro. 188.
S z e n t g y ö r g y i József berei lakos nemesi productiója. Fasc. 3. actor.
nro. 194.
S z e r e d a y István zsarolyáni

lakos nemességi vitatópere.

S z e n t m i k l ó s s y alias Nyágor-család
actor. nro. 15. 1799 nobilit. alatt.

nemesi

Szeremy-család
nobilit. alatt.

12. actor.

nemesi

ügye. Fasc.

vizsgálata.
nro.

Fasc. 7.
83.

1802

S z e n t m i k l ó s s y Zsigmond de Szigeth Apaffy Mihály fejedelemtől
1672 október 13-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1673
augusztus 31-én Máramaros vármegyében kihirdettetett. Szentmiklóssy
Márton és János, valamint társai érkörtvélyesi lakosok nemesi vizsgálata.
Szentkirályi György Báthory Gábor fejedelemtől 1599 május 8-án
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél Aranyosszéken 1681
június 18-án Felvincen tartott közgyűlésén kihirdettetett. Szentkirályi Pál
fiai György és Pál komlódtótfalusi lakosok nemesi igazolása.
S z e n t l é l e k y alias Üveges István mándi lakos nemesi igazolása.
S z e n d y András
nemesi igazolása.

nagykárolyi

és Szendy

István

tyukodi

lakosok

S z e g e d y György, István és Mihály Rákóczy György fejedelemtől
1634 május 7-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. in. c. í.
A nemeslevél 1634 június 27-én Kolozs vármegyében kihirdettetett.
Szegedy Pál és István pusztadaróci lakosok nemesi igazolása.
S z e l e y Sándor szatmárnémetit
ugocsa- és szabolcsmegyei.

lakos nemesi vizsgálata. A család

S z e n t l é l e k y Ferenc és Péter, Antal fiai mándi lakosok a vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. Fasc. 1. actor. nro. 120.
S z e r d a h e l y i lásd: Literáti Péter de Zerdahely

alatt.

S z e g e d y István, Imre és Mihály szatmárnémeti-i lakosok a vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. Kötet 51. Irom. 17. 1841 nemesi
ügy alatt.
S z e n d y János de Megymegh nagybányai gyógyszerész
bizonyságlevele. Kötet 51. Irom. 21. 1841 nemesi ügy alatt.
Szendy-család (nagykárolyi)
.1841 nemesi ügy alatt.

nemesi

nemesi igazolása. Kötet 51. Irom. 34.

S z e n i c z e y lásd: Gáspár alias Szeniczey
S z e ö c h lásd: Kplman alias Szeöch alatt.

alatt.

S z e n t j ó b y lásd: Literáti Szentjóby

alatt.

S z e n t m a r g i t a y József királydaróci lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 6.
actor. nro. 9. 1798 nobilit. alatt.
S z e n t p é t e r y lásd: Sipos alias Szentpétery alatt.
Szeratorisz lásd: Sparner alias Szeratorisz

alatt.

S z e g e d y lásd: Zegedy János de Borosjeneő alatt.
Szelepchenyi-család.
Szentlászlay-család.
Székely alias Beke Márton de Keövend Bethlen Gábor fejedelemtől
Kolozsvárott 1609 február 16-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1609 április 6-án Aranyosszéken kihirdettetett. Székely
István és társai nagybányai lakosok nemesi igazolása.
S z é c s y István, Mihály, György és Katalin de Nesta Bethlen Gábor
fejedelemtől 1628 április 8-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1628 december 5-én Bihar megyében kihirdettetett. Szécsy István és társai jármi-i és rohodi lakosok nemesi igazolása.
Székel Benedek de Nagykászon
Rudolf királytól 1582 március
21-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Székely László jármi-i és
Székely Mihály nagykárolyi lakosok nemesi vizsgálata.
Székely alias Veres György borzovai
vizsgálata.

lakosra vonatkozó

nemesi

Székely Lőrinc és testvérei Bethlen Gábor fejedelemtől 1621 január
8-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Székely-oláh-család Csornaközön, Székely Lőrinc Szendrőn lakók nemességüket igazolták.
Székely István ököritói lakos nemesi vizsgálata. Kötet 44. írom. 25.
1834 nemesi ügy alatt.
S z é k e l y alias Kovács János csahold lakos nemesi vizsgálata.
S z é k e l y Gergely de Bihar marosvásárhelyi ref. pap. Rákóczy György
fejedelemtől 1654 május 12-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. i.
A nemeslevél 1654 szeptember 29-én Bihar megyében kihirdettetett. Székely
1 László gencsi lakos nemesi igazolása.
Székely Gergely, Tamás és Márton de Nagyhomró Báthory Zsigmond fejedelemtől 1597 június 8-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1667 május 7-én Szatmár megyében
kihirdettetett. Székely György és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
Székely-család (szatmári és gencsi) nemesi vizsgálata. Kötet 49.
írom. 6. 1839 és kötet 51. írom. 2. 1841 nemesi ügyek alatt.
S z é c z é n y György II. Ferdinánd királytól nemeslevelet nyert. A nemeslevél 1631 február 1-én Borsod megyében kihirdettetett, n. 1. c.
Iratokat lásd: Kötet 54. írom. 22. 1844 nemesi ügy alatt.
Székely lásd: Balogh alias Székely

alatt.

S z é k e l y lásd: Karantsy
S z é l e s lásd: Nagy

alias Székely

alatt.

alias Széles alatt.

S z é k e l y h i d y János (érszentkirályi') Középszolnok vármegyétől nyert
nemesi bizonyítvány alapján nemességét a vármegyénél igazolta. Fasc. 1.
actor. nro. 66. 1775.
Szilágyi alias Demjén János, Lipót királytól Bécsben 1669 november
20-án kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1670 szeptember
18-án Szepes és 1670 november 26-án Bereg megyében kihirdettetett.
Szilágyi László és András nyínnegyesi lakosok nemesi igazolása.
Szilágyi Gáspár, fia Ferenc, ennek fia Márton piskárkosi
nemesi vizsgálata.

lakosok

Szilágyi Boldizsár és neje Rosy Dorottya és fiai II. Ferdinánd
királytól 1632 augusztus 13-án Bécsben kelt nemeslevelet nyernek,
n. I. m. c. í. Nemeslevél 1633 június 29-én Szatmár megyében kihirdettetett. A család szatmárnémeti-i és piskárkosi lakos.
Szilágyi alias Simkovich hodászi lakos család nemességi igazolása.
Simkovich János 1643 évben Turóc megyétől nemesi bizonyítványt kap,
ennek alapján Szilágyi Péter és társai nemességüket igazolják.
Szilágyi János III. Ferdinánd királytól 1649 február 4-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1649 szeptember 16-án
Ung és 1715 február 15-én Középszolnok vármegyében kihirdettetik.
Szilágyi István és társai kántorjánosi-i lakosok nemesi igazolása.
Szilágyi alias Literáti Miklós lásd: Literáti alias Szilágyi
Szilágyi-család tasnádilakos
1808 nobilit. alatt.

Miklós alatt.

nemesi vizsgálata. Fasc. 18. actor. nro. 10.

Szilágyi- (királydaróczi
és piskárkosi)-család
Fasc. 33. actor. nro. '16. 1823 nobilit. alatt.

nemesi

igazolása.

Szilágyi Zsigmond, Antal, László, Zsigmond és István a vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 41. írom. 19. 1831 nemesi ügy alatt.
Szilágyi György Apaffy Mihály fejedelemtől
évben Gyula-'
fehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Szilágyi Mihály, Péter fia
erdődi és Szilágyi Ferenc debreceni lakos nemesi igazolása.
Szilágyi János és Kalmár aliter Szabó Mózes Lipót királytól 1667
augusztus 9-en kelt nemeslevelet kapnak, n. I. m. c. í. A nemeslevél 1668
január 16-án Bereg megyében kihirdettetett. Szilágyi János fehérgyarmati
lakos nemesi vizsgálata.
Szilágyi de Szilágysomlyó-család

nemesi igazolása.

S z í j g y á r t ó János és neje Czirke Margit, valamint gyermekei
III. Ferdinánd királytól 1643 február 19-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. Szíjgyártó István és társai mikolai lakosok nemesi igazolása.

Szintay-család nemesi igazolása.
S z i l a s y János de Jánosd és Balogh Imre de Thür Bocskay István
fejedelemtől 1606 április 1-én Kassán kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
S z i n a János de Oláhlápos és Zacharias György és Illés de Disznópaíaka Apaffy Mihály fejedelemtől 1663 április 15-én Segesvárott kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
Szikszay-(7/3öfr'.sz^-család nemesi igazolása. Fasc. 31. actor. nro. 44.
1821 nobilit. alatt.
Szinérváralján lakó nemeseknek igazolására
Fasc. 32. actor. nro. 28. 1822 nobilit. alatt
S z i r m a y de Szirma-család
1826 nobilit. alatt.

vonatkozó

iratok.

nemesi igazolása. Fasc. 36. actor. nro. 24.

S z i k s z ó János VI. Károly királytól 1720 április 29-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Szikszó Mihály botpaládi lakos nemesi vizsgálata.
Szilágyj István és József uszkai

lakosok nemesi igazolása.

Szilágyi-család ititkai lakos nemesi vizsgálata.
Szikszay Ferenc, József és Mihály
vizsgálata.

fulpösdaróci

lakosok nemesi

Szilágyi István lásd: Balog János alatt.
Szígyártó lásd: Deésy alias Szigyártó

István alatt.

Szinérvárailyai lásd: Qyönghe alias Szinérvárallyai
Szilágyi lásd: Illyés alias Szilágyi

alatt.

alatt.

Szigethy János lásd: Kovács alias Szigethy János alatt.
S z i g e t h y Zsigmond lásd: Zigethy
S z k á r o s y Sámuel kántorjánosi-\
actor. nro. 196. nemesi ügy alatt.

György alatt.
lakos nemesi igazolása. Fasc. 3.

S z o n d y Márton és László Brandenburgi Katalintól 1630 június 20-án
Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1631 június 17-én Gyulafehérvárott és 1631 évben Zaránd vármegyében
kihirdettetett. A család Kisvárdán (Szabolcs megye) Nyirmegyes és Nagykárolyban lakott. Szondy Zsigmond és társai nyirmegyesi lakosok nemesi
igazolása. Kötet 52. írom. 47. 1842 nemesi ügy alatt és Fasc. 17. actor.
nro. 15. 1807. nobilit. alatt.
S z o v á t h y Ferenc és Bánky György, Cheley János, Berenchy Pál
II. József és II. Rudolf királytól nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A család Hodász, Érsemjén, Vetés és Sarmaság községekben lakott.
S z o c s á n y i György iklódi lakos nemesi igazolása.
S z o c z o v s z k y János de Kisszoczócz csegöldi lakos báró Vécsey
Miklós tiszttartója a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 30.
actor. nro. 41. 1820 nobilit. alatt.

S z o v á d y János csengeri lakos nemesi vizsgálata.
S z o k o n y i István tyukodi lakos nemesi igazolása.
S z o d o s András lásd: Balogh alias Szodos

alatt.

S z ő í l ő s y János, István fia és idősb István mátészalkai lakosokSzabolcs vármegyétől nyert 1744 március 22-én kelt nemesi bizonyságlevéllel e vármegyénél nemességüket igazolják.
S z ő í l ő s y János (máramarosi) udvari lakos a vármegyétől nemesi
bizonyítványt kap. Fasc. 25. actor. nro. 53. 1815 nobilit. alatt.
S z ő c s és neje Told Erzsébet, valamint gyermekei III. Ferdinánd
királytól 1650 augusztus 5-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Szűcs György és társai borsovai (Beregmegye) lakosok nemesi vizsgálata.
S z ő í l ő s y György gróf Károlyi uradalmi ügyvéd a vármegyétől
nemesi bizonyítványt kap. Kötet 43. Irom. 23. 1833 nemesi ügy alatt.
Sző! 1 ősi lásd: Dávid alias SzőIIősi alatt.
S z ő c h lásd: Hady János alatt.
S z ő k e András és fia István erdődi lakosok részére 1708 április
19-én Károlyi Sándor generális által kiadott bizonyságlevél.
S z ő k e Lajos, Zsigmond és Károly sárközujlaki lakosoknak a vármegye nemesi bizonyítványt ad. 1839 évi. Kötet 49. Irom. 18. alatt.
Sztojka Tamás és fiai érkörtvélyesi lakosok nemesi vizsgálata.
Sztán Flóra és társai lippói lakosok nemesi vizsgálata.
Szteczk-család avasujfalusi lakos részére Máramaros vármegye által
1751 május 12-én adott nemesi bizonyságlevele.
Sztankótzy
igazolása.

György

de

Sztankócz

fehérgyarmati

lakos

nemesi

Sztetz László és Tamás de Bárdfalva turvékonyai lakosok nemesi
igazolása.
Sztán Urszuly de Szaploncza turvékonyai lakos nemesi igazolása.
Szteczka Illés és társai terepi lakosok nemesi igazolása.
Szteczka lásd: Balta alias Szteczka
Szudy-család
nobilit. alatt.

nemesi

alatt.

vizsgálata. Fasc.

S z u h á n y i de Hirip-család
1805 nobilit. alatt.

12. actor.

nro. 3.

1802

nemesi igazolása. Fasc. 15. actor. nro. 37.

S z u r d o k Simon de Somkutpatak Apaffy Mihály fejedelemtől 1689
február 1-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c í. A nemeslevél 1690
február 11-én Középszolnok vármegyében kihirdettetett, v. n. i. alatt.
Sziich János és neje Thar Erzsébet, valamint gyermekei Ádám és
Éva III. Ferdinánd királytól 1652 február 14-én kelt nemeslevelet kapnak.

n. 1. m. c. i. A nemeslevél 1652 augusztus 20-án Zemplén megyében
kihirdettetett. Szües alias Géresi János mátészalkai lakos nemesi igazolása.
S z ű c s Bazil, János, Péter és Mihály (Zaránd megye, kápolnai) Lipót
királytól 1701 szeptember 9-én Ebersdorffban kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1702 március 5-én Zaránd megyében kihirdettetett. A család nábrádi lakos.
S z ű c s András és társai hodászi lakosok nemesi vizsgálata.
S z ű c s alias Döbröndi-család

kántorjánosi-i

lakos nemesedési pere.

S z ű c s István darnói ref. pap Ung megyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel nemességét e vármegyénél igazolta. Fasc. 32. actor. nro. 10. 1822
nobilit. alatt.
S z ű c s alias Kövér Péter esengeri lakos nemesi vizsgálata.
S z ű c s János érendrédi lakos 1760 május 9-én tartott
a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap.

közgyűlésen

S z ű c s Mihály és neje Varga Erzsébet II. Ferdinánd királytól 1625
december 4-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Szűcs András és
társai fehérgyarmati, Szűcs Miklós győrteleki, Szűcs János, István és György
(Máramaros megye) hosszúmezői lakosok nemesi vizsgálata.
Szűcs- (tunyogi)-család

nemesi igazolása.

S z ű c s István de Zsarolyán, Csizmadia Gergely és Egri Mihály de
Tyúkod III. Ferdinánd királytól 1655 május 21-én kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1655 szeptember 22-én Szatmár
megyében kihirdettetett. Egri Mihály és társai zsarolyáni lakosok nemesi
igazolása.
S z ű c s János, József, István és András szatmárnémeti-i lakosok a
vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Kötet 120. írom. 4. 1846
nemesi ügy alatt.
S z ű c z András és neje Erdélyi Ilona Lipót királytól 1689 április
14-én Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1689
december 20-án Szatmár vármegyében kihirdettetett. Iratok. Kötet 120.
írom. 4. 1846 nemesi ügy alatt.
Szűcs- (matolcsi)-Qsa\Ád nemesi igazolása. Kötet 52. írom. 5. 1842
nemesi ügy alatt.

y TT
lamás

de Alsókosály-csa\&d

,
csengerúj falusi lakos nemesi igazolása-

Tatár alias Boda-család
Lipót királytól 1686 január 24-én kelt
nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Tatár Mihály gör. kath. esperes fia Tamás
bikszádi lakos nemesi igazolása.
Tardi (Pap) Mózes részére nemesi bizonyságlevél adatik. Kötet 45.
írom. 25. 1835 nemesi ügy alatt.
Tarpay János és fiai László, Márton és Ferenc, továbbá Horváth
János és Nagy András Lipót királytól 1659 augusztus 13-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1659 szeptember 29-én Bereg
megyében kihirdettetett.
Tarka János és neje Deák Katalin, valamint fiai Kovács István,
János és Mihály II. Rudolf királytól 1592 november 18-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1593 április havában Zemplén
és 1643 április 1-én Ungvármegyében kihirdettetett. Tarka alias Kovács
János 1742 július 12-én Szabolcs megyétől nemesi bizonyítványt kap.
Tarka János és társai jármi-i lakosok nemesi igazolása.
Tarczal Theodor Rákóczy György fejedelemtől
7-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
Tatár Mátyás és társai középhomoródi
Tartzaíy
igazolása.

Szabó

András

Tarczay István lásd: Nyíri
Tatay de Kölese-család
1830 nobilit. alatt.

és

1658 augusztus

lakosok nemesi vizsgálata.

Ferenc porcsalmai

lakosok

nemesi

Péter alatt.

nemesi igazolása.

Fasc. 40. actor. nro. 24.

Tar István és fiai Mihály, János továbbá Miklós II. Ferdinánd
királytól 1620 július 3-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n 1. m. c. í.
A nemeslevél 1620 évben Sopronban és 1625 szeptember 8-án Szatmár
megyében kihirdettetett. Tar István és társai fehérgyarmati lakosok nemesi
igazolása.
Tarjányi Ignác királyi bányakamarai ülnök nagybányai
megyétől nemesi bizonyságlevelet kap.
Tatár János de Szentkirály

lakos a vár-

Rákóczy Zsigmond fejedelemtől

1607

október 28-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. e. c. f. A nemeslevél
november 3-án Máramaros megyében kihirdettetett.

1607

Tasy Mátyás lásd: Kozák János alatt.
Tatár Ferenc lásd: Kolczváry alias Kovács Mihály alatt. Tatár-család
fiilpösdaróci lakos.
Tancn György de Mátészalka II. Rudolf királytól 1593 március 1-én
címeres nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1593 évben
Szabolcs megyében kihirdettetett. Tanch-család nemesi igazolása. Fasc. 7.
actor. nro. 31. 1799 és Fasc. 12. actor. nro. 15. 1802 nobilit. alatt.
Tartzy László táblabíró a vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.
Fasc. 34. actor. nro. 11. 1824 nobilit. alatt. A család nemesi igazolása.
Fasc. 40. actor. nro. 16. 1830 nobilit. alatt.
Taípasi György Rákóczy György fejedelemtől 1655 január 29-én
Somlyón kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Talpas György álmosdi
(Bihar megye) továbbá Talpasi Filip, Simon fia és társai rózsaparlagi lakosok
nemesi igazolása.
Tarpay Gábor lásd: Nagy

Gergely de Tarpa alatt.

Tárcza Péter Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus 7-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Tárcza János és társai kismajtényi
lakosok nemesi igazolása.
Tárkányi-család nemesi igazolása. Fasc. 1. actor. nro. 111. 1791
nobilit. és Kötet 47. Irom. 9. 1837 nemesi ügy alatt.
T e g h z e Pál és neje Méhész Anna, valamint fia Lipót királytól
1689 április 8-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1690 február 15-én Szatmár megyében kihirdettetett. Tegze Mihály
és társai szatmárnémeti-\ lakosok nemesi igazolása.
T e g z e János és fia János sárközujlaki
lakosok Máramaros vármegyétől nyert nemesi bizonyítványnyal nemességüket a vármegyénél
igazolják.
T e g z e László uszkai

lakos nemesi igazolása.

Téthy Mihály csengeri lakos nemesi vizsgálata.
T é g l á s de Borzova-család
1823 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 33. actor. nro. 49.

Téchy Sámuel Belsőszolnok vármegye főszolgabírája e vármegyétől
nemesi bizonyságlevelet kap. Kötet 49. Írom. 28. 1839 nemesi ügy alatt.
Tibii Simon és Ferenc de Budfalva Báthory Zsigmond fejedelemtől 1587 október 26-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1744 augusztus 26-án Kővárvidékén kihirdettetett. A család magyarkékesi lakos.
Tivadar Kristóf de Szaploncza
nemesi igazolása.
László és fia vezendi lakosok nemesi vizsgálata.

Szaplonczay

T i m á r István parasznyai
nro. 38. 1801. nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 11. actor.

T i s z a István de Gorbó Rákóczy György fejedelemtől 1649 április
25-én Szamosujvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1650 április 7-én Gyulafehérvárott kihirdettetett. A család rápolti lakos.
Fasc. 3. actor. nro. 229.
T o l d y Miklós ifjabb de Nagyszalonta,
vizsgálata. 1779 november 23-án.

remetemezői

lakos

nemesi

T o p e r c z e r Antal sárosoroszi lakosnak Bihar vármegyétől nyert nemesi
bizonyságlevele e vármegyében kihirdettetik. 2149/1834. közgy. jkönyv.
T o r m a alias Nagy Mihály Lipót királytól 1659 augusztus 9-én
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
T o ó t h Mihály de Szamosköz
és neje Gósa Dorottya, valamint
gyermekeik II. Ferdinánd királytól 1627 december 7-én kelt nemeslevelet
Pál gebei és Ferenc
kapnak, n. 1. m. c. í. Tóth István fehérgyarmati,
nyírmegyesi lakosok nemesi vizsgálata.
Tóth János fehérgyarmati

lakos nemesi vizsgálata.

Tóth Mihály de Várad Rákóczy Zsigmond fejedelemtől 1670
december 26-án kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Tóth György, István
fia gencsi lakos nemesi vizsgálata és igazolása.
Toka András és fiai Mihály, András és Gábor Szabolcs vármegyétől 1756 február havában kelt nemesi bizonyítványt kapnak. Toka András
jármi-i lakos nemesi vizsgálata.
Tóth István, Demjén János de Fejércsei és Biró János de Pap
II. Ferdinánd királytól 1634 március 17-én Bécsben kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. Tóth-család szatmárnémeti-i lakos.
Tóth Péter és neje Saáry Anna, valamint fiaik István és János
Lipót királytól 1701 február 19-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1701 október 11-én Bihar megyében kihirdettetett. Tóth
János és társai mezőpetri-i lakosok nemesi vizsgálata.
T o m o r y alias Szabó Mózes és testvére, Mihály II. Ferdinánd
királytól 1628 december 6-án kelt donatiós címeres nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél Ugocsa megyében (hiányos leírás évszám
nélkül) kihirdettetett. Tomory alias Szabó István mátészalkai lakos nemesi
igazolása.
Tóth György és fiai András, György és Miklós, valamint Vaday
Mihály III. Ferdinánd királytól 1651 július 18-án nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1651 évben Szatmár megyében kihirdettetett.
Tóth Mihály nagykárolyi

lakos nemesi vizsgálata.

Tóth Ferenc és György, valamint Fóris Mihály VI. Károly királytól
1722 május 1-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í.

A nemeslevél 1723 évben Szatmár megyében kihirdettetett. Tóth
és társai óvári-i lakosok nemesi igazolása.
Tóth alias Oláh Sándor paposi lakos nemesi vizsgálata.

István

Tóth Péter és neje, Bacza Erzsébet, valamint fiaik István és Miklós
és testvére Mihály, Lipót királytól 1693 február 9-én kelt nemeslevelet
nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1693 szeptember 25-én Szabolcs
megyében kihirdettetett. Tóth János kántorj ánosi-i lakos nemesi vizsgálata.
Tóth István de Técső tyukodi lakosok nemesi igazolása.
T o n c z János és Ádám, Bethlen Gábor fejedelemtől 1627 augusztus
27-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. A nemeslevél
1629 november 23-án Abauj megyében kihirdettetett.
Torday Sámuel nemesi igazolása.
Tóth András és testvérei II. Ferdinánd királytól 1635 február 3-án
Sopronban kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1635
évben Pozsonyban kihirdettetett. Fasc. 3. actor. nro. 229. nemesi ügy
alatt. A család Szatmár és Bihar megyében lakik.
Torjay János és Imre de Alsótorja a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kapnak. Fasc. 31. actor. nro. 16. 1821 nobilit. alatt.
Tóth alias Borbély de Nemeskerék-család
actor. nro. 44. 1823 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 33.

Tóth József dátiyádi lakos a vármegyétől nemesi bizonyítványt kap.
Fasc. 36. actor. nro. 8. 1826 nobilit. alatt.
T o l l a s y Tamás nemesi ügye. Kötet 41. írom. 24. 1831 nemesi
ügy alatt.
Tóth József kisdobai és Tóth István pelei lakosok nemesi vizsgálata.
Kötet 47. írom. 17. 1837 nemesi ügy alatt.
Tóth János, István és György nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
Kötet 48. írom. 12. 1838 nemesi ügy alatt
Tóth István lásd: Biró János alatt.
T o l m á c s lásd: Fodor alias Tolmács alatt.
T o r n y a y lásd: Nagy

István alatt.

T o m c s á n y i György fia János Turóc vármegyétől nyert nemesi
bizonyságlevél alapján nemessége a vármegyénél elismertetett. Fasc. 1.
actor. nro. 4. 1712.
Török Mihály, János és István Lipót királytól 1703 január 3-án
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Á nemeslevél 1703 február 28-án
Középszolnok és 1713 március 15-én Szatmár megyében kihirdettetett.
Török Zsigmond és társai érendrédi lakosok nemesi vizsgálata.
Török István és neje Ceh Magdolna, valamint Török Dávid és
János testvérei II. Ferdinánd királytól 1628 szeptember 27-én kelt nemes-

levelet kapnak, n. 1. m. e. í. Török Pál, János fia és társai erdödi lakosok
nemesi igazolása.
T ö r ö k Mátyás de Várad Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 június
23-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. e. í. Török István ecsedi lakos
nemesi vizsgálata.
T ö r ö k Lukács, Ferenc és Pál Bethlen Gábor fejedelemtől 1611
április 4-én kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Török János fehérgyarmati, Miklós kolozsvári, Ferenc és Sámuel püspöki (Bihar megye)
lakosok nemesi vizsgálata.
T ö r ö k Lakatos

Sámuel fehérgyarmati

lakos nemesi igazolása.

T ö r ö k Gergely és Mátyás Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 február
20-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Török György és társai
gencsi lakosok nemességi igazolása.
T ö l g y e s György kölesdi
gálata.

(Háromszék megye) lakos nemesi vizs-

T ö r ö k István jármi-i lakos nemesi igazolása, Ferenc 1725 december
19-én Szabolcs megyétől nemesi bizonyítványt kap.
Török János szárazberki lakos nemesi igazolása.
Török János ököritói lakos nemesi vizsgálata.
Török Bogdán nagyszőllősi
lakos nemesi igazolása. Kötet 48.
írom. 7. 1838. Kötet 48."lrom. 15. 1838. Kötet 51. írom. 24. 1841 és
Kötet 121. írom. 8. 1847. nemesi ügyek alatt.
T ö m p e János és neje Dávid Ilona, valamint gyermekei 1665 június
9-én Lipót királytól nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1666 április 14-én Szatmár megyében kihirdettetett. Tömpe György,
Miklós, János, István, Péter és társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása. Fasc. 38. actor. nro. 30. 1828 nobilit. alatt.
T ö t n ö s v á r y alias Fazekas Gergely és neje Szabó Katalin, valamint
gyermekei III. Ferdinánd királytól 1646 december 11-én Pozsonyban
kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1648 évben Gömör
megyében kihirdettetett. A család tyukodi lakos.
T ö v i s y Márton nagybányai
nro. 19. 1792 nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 1. actor.

Török György de Péter/alva,
lakosok nemesi igazolása.

valamint István és fiai

nyirmegyesi

Török István de Rettegh lásd: Karezuly János alatt.
T ö l c s é r e s lásd: Udvarhelyi alias Tölcséres alatt.
Thuri Ferenc de Nagythur II. Miksa királytól 1571 június 13-án
kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Thuri András
szatmárnémetit,

Mihály botpaládi és Ferenc (Ugocsa megye) fertősalmási, valamint Thuri
Mihály karcagujszállási
lakosok nemesi igazolása. Kötet 45. írom. 23.
1835 nemesi ügy alatt.
Thury András de Thorda csengeri lakos nemességi igazolása.
Thóth Pál de Gyarmat Bethlen Gábor fejedelemtől 1608. december 29-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Kötet 4. írom. 7. 1831
nemesi ügy alatt.
Thardy György II. Mátyás királytól 1611 március 8-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Thardy László, Mihály és Miklós fehérgyarmati
lakosok nemességi vizsgálata.

Thót Mihály de Beltheök és Verebes János de Béltheök II. Miksa
királytól 1569 január 6-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1569 és 1664 július 5-én Szatmár megyében kihirdettetett. Thót
jános, András és Sámuel tiszabecsi lakosok Ugocsa vármegyétől nemesi
bizonyítványt kapnak. Thót Ferenc és társai hiripi lakosok nemesi vizsgálata.
T h ó t h f a l u s s y János és fiai Márton és János III. Ferdinánd királytól 1649 április 20-án kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1650 február 9-én Szatmár megyében kihirdettetett. Thóthfalussy
István és társai érkörtvélyesi lakosok nemesi igazolása.
T h o r o c z k a y István körtvelyesi lakos nemesi igazolása.
Thót István de Kelemes, Apaffy Mihály fejedelemtől 1676 június 18-án
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1678 január 21-én
Szolnok vármegyében kihirdettetett. Oláh Thót András és társai mátészalkai lakosok nemesi vizsgálata.
T h o d o r á n János, Thoma Demeter, Mejucz Gergely és Lázár János
de Kupsafalva, továbbá Thodorán Gergely, Tamás és Pintye nagykárolyi
lakosok nemesi igazolása.
T h o ó t h Mihály és neje Szapara Erzsébet, valamint testvérei Miklós
és János II. Ferdinánd királytól 1627 július 25-én kelt nemeslevelet kapnak. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1628 évben Zemplén megyében kihirdettetett. A család tarpai (Bereg megye) lakos. Fasc. 3. actor. nro. 223.
T h a m á s y Lajos szatmárnémeti-i
lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 1.
actor. nro. 36. 1792 nobilit. alatt és kötet 45. írom. 4. 1835 nemesi
ügy alatt.
T h o l d y Miklós de Nagyszalonta a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 8. actor. nro. 27. 1800 nobilit. alatt.
T h ó t h Mátyás lásd: Bakos Péter alatt.
Thardy lásd: Liszkay

és Thardy alatt.

Trincsel János de Feöldvár Rákóczy György fejedelemtől 1649 feb-

ruár 18-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyer. ti. 1. m. c. í. Erdélyi
alias Trencsény Márton szatmárnémeti-i lakos nemesi vizsgálata.
Triff György, Rákóczy György fejedelemtől 1658 augusztus 7-én
kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í.
Triff János és Lukács de Kisbuny Bethlen Gábor fejedelemtől 1616
április 25-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1651 április 20-án Középszolnok vármegyében kihirdettetett.
Triff Simon és társai piskárkosi lakosok nemesi igazolása.
Turchyk György és neje Szabó Margit, valamint Pap András Lipót
királytól 1662 augusztus 23-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1663 évben Szabolcs megyében kihirdettetett.
T u r b u l y a Tamás de Ozogán II. Mátyás királytól 1579 november
1-én kelt nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Turbulya Illés és testvérei szentmiklósi lakosok nemesi igazolása.
Tytikody György és társai mándi lakosok nemesi vizsgálata.

o

d v a r h e l y i Mihály de Székely udvarhely egri lakos nemesi bizonyságlevele.
Udvarhelyi István

Agy agfalva, gyüreilakos

nemesi bizonyságlevele.

Udvarhelyi aliter Pap Ambrus és testvérei Tamás, Zsigmond és
András, valamint Pataky János de Sarolyán Lipót királytól
(hiányos
leírás) nemességet nyernek, n. 1. m. c. í. Udvarhelyi István és társai homoki
lakosok nemesi vizsgálata.
Udvarhelyi Mihály kolozsvári réf. professor a kolozsmonostori
konventtől 1733 évben nemesi bizonyságlevelet kap. Udvarhelyi alias
Tölcséres Sámuel kántorjánosi-i lakos nemesi vizsgálata.
Udvarhelyi lásd: Literáti Udvarhelyi István de
Udvarhelyi aliter Pap lásd: Pataky

Szentmihályfalvaalatt.

István de Sarolyán

alatt.

U j f a l u s s y Mihály és neje Sipos Katalin, valamint gyermekeik István,
Mihály, Tamás, Katalin és Borbála a már nemes család Lipót királytól
1696 július 23-án újabb donatiós nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1696 december 22-én Szabolcs megyében kihirdettetett.
Ujfalussy Márton, Gábor fia és Mihály mátészalkai
lakosok nemesi
igazolása. Ugyancsak a család tagjai 1697 március 5-én kelt nemesi
bizonyságlevelet kapnak Szabolcs megyétől. Iratokat lásd: Fasc. 27. aeior.
nro. 38. 1817 nobilit. alatt.
Uj'laky alias Pap János nemesi vizsgálata. A család tagjai
és zsarolyáni lakosok.

oroszi-i

Ujlaky alias Halász István de Szamosujlak III. Ferdinánd királytól
1642 december 5-én Bécsben kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1643 február 27-én Szabolcs megyében kihirdettetett. Újlaki Sándor
és társai rohodi lakosok nemesi igazolása.
U j j Bálint és testvérei III. Ferdinánd királytól 1641 július 15-én
kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1642 április 28-án
Szatmár megyében kihirdettetett. A család karcagi lakos. Fasc. 3. actor.
nro. 37. 1795 és Fasc. 11. actor. nro. 4. 1801 nobilit. alatt.

U j h á z y György és neje Pugelin Orsolya, valamint gyermekeik
Lipót királytól 1669 március 25-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. e. c. f.
A nemeslevél 1670 január 13-án Szepes vármegyében kihirdettetett.
Újhelyi Litcráti alias Szabó István II. Mátyás királytól 1608 évben
nemeslevelet kap. n. 1. e. c. f. A nemeslevél 1609 január 20-án Gömörmegyében kihirdetve. Iratokat lásd: Fasc. 5. actor. nro. 25. 1797 nobilit.
alatt. (A nemeslevél valószínűleg hamisítva van.)
Újhelyi de

Tiszaujhe/y-csá\áá.

U n g v á r y László berei lakos nemességi igazolása.
U n g v á r y Nagy

László csomaközi

lakos nemességi igazolása.

U n g v á r y István és György, valamint Szabó Katalin Rákóczy György
fejedelemtől 1650 április 3-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1650 április 28-án Külsőszolnok vármegyében kihirdettetett. Ungváry Mihály és társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
Uray György de Ura nemesi bizonyságlevele. Fasc. 1. actor. nro. 67.
1793 nobilit. alatt.
Uray de Ura báró család.
Urbán András a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 1.
actor. nro. 56. 1792. nobilit. alatt.
U s z k a y Ábrahám és fia Lajos vetési lakosok nemesi igazolása.
U z o n y i Kis János gencsi lakos nemesi ügye (nemességi vitatóperek
között) és Kötet 41. Irom. 12. 1831 nemesi ügy alatt.
Ü v e g e s lásd: Szentléleky

alias Üveges alatt.
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V arga Ferenc és neje Túrós Erzsébet, valamint fiai Lipót királytól
1675 március 24-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1675 május 9-én Szatmár megyében kihirdettetett. Varga
András és társai nyirmegyesi, debreceni és gebei lakosok nemesi igazolása.
Varga Mihály és társai nagypaládi lakosok nemesi igazolása,
Varga István nagyari lakos nemesi igazolása.
Varga János csomaközi lakos nemesi igazolása.
Varga alias Nagy Pál és Ambrus de Debreczen Bethlen Gábor
fejedelemtől 1624 február 20-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1624 évben Bihar megyében kihirdettetett. Varga István
tunyogi, Mihály fiilpösdaróci, Ferenc tarpai lakosok nemesi vizsgálata.
Varga Mihály és neje Máté Anna Lipót királytól 1689 május 15-én
Bécsben kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1690
május 11-én Szatmár megyében kihirdettetett. Fasc. 3. actor. nro. 241.
A család heves és Bihar és e megyében Kóródon lakik.
Varga Mihály és Tamás III. Ferdinánd királytól 1652 február 15-én
Bécsben kelt nemeslevelet kaptak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1660 április
13-án Szatmár megyében kihirdettetett. Varga László csengeri és István
homoki pap nemesi igazolása. Fasc. 27. actor. nro. 40. 1817 nobilit. alatt.
Varga-család (ópályiA, mátészalkai és szatmárhegyi) nemesi vizsgálata
és igazolása. Fasc. 38. actor. nro. 34. 1828 nobilit. alatt.
Varga Gáspár és neje Tathár Erzsébet Bocskay István fejedelemtől
1606 április 10-én Kassán kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. e. c. f.
A nemeslevél 1607 június 13-án Szatmár megyében kihirdettetett. Varga
(bárándi)-o.S2\éiá nemesi vizsgálata. Kötet. 46. írom. 13. 1836 nemesi
ügy alatt.
Vadász Orbán de Gyöngyöshalász és testvére György II. Mátyás
királytól 1610 március 8-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Nemességük Ung megyében 1610 június 4-én Nagykaposon tartott közgyűlésen kihirdettetett. Vadász Mihály és társai tunyogi lakosok nemesi
igazolása, e családból származik. Gyöngyöshalászi Vadász Pál turkcvei
földbirtokos nemességét, előnevét és címerét a m. kir. belügyminiszter
mint nemesi főhatóság előtt 1909 évben igazolta. Kötet 48. írom. 20. 1838
nemesi ügy alatt.

Varró András és neje Mat Anna, valamint gyermekei Miklós, András
és Katalin Lipót királytól 1666 október 13-án kelt nemeslevelet nyernek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1668. április 16-án Bereg megyében kihirdettetett. A család kömörői lakos.
Vaday Mihály, valamint Tóth György és fiai III. Ferdinánd királytól
1651 július 18-án nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1651
évben Szatmár megyében kihirdettetett. Vaday Sámuel és társai nagykárolyi
lakosok nemesi igazolása.
Vas István és Ferenc fehérgyarmati

lakosok nemesi vizsgálata.

Vas jános és neje Kolyn Orsolya, valamint testvére Vas Péter, Rudolf
királytól 1584 évben Prágában kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1585-ben Borsod megyében kihirdettetett. A család Beregszász
és fehérgyarmati lakos. Fasc. 3. actor. nro. 237. nemesi ügy alatt.
Vasváry-család nemesi vizsgálata. Fasc. 7. actor. nro. 8. 1799 és
Fasc. 8. actor. nro. 31. 1800 nobilit. alatt.
Vajány- alias Balog-család
1830 nobilit. alatt.

nemesi igazolása. Fasc. 40. actor. nro. 23.

Vank alias Vankay Miklós és László nemesi igazolása. Kötet 57.
írom. 10. 1847. nemesi ügy alatt.
Vankay lásd: Vank alias Vankay
Varga György és Ferenc aszkai

alatt.
lakosok nemesi vizsgálata.

Varga Mihály és János, valamint Kölchey Mihály és fia János
III. Ferdinánd királytól 1655 március 19-én kelt nemeslevelet kapnak,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1655 augusztus 23-án Bereg megyében
kihirdettetett. Varga András és társai kölesei lakosok nemesi igazolása.
Varga János de Belsőcsaholy Lipót királytól 1701 június 13-án
kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1701 október 20-án
Középszolnok vármegyében kihirdettetett. Varga A4árk és társai kegyei
lakosok nemesi vizsgálata.
Vank Simon de Szakasz és neje Tatár Anna, valamint gyermekeik,
II. Ferdinánd királytól 1634 március 14-én Bécsben kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. Vank Gábor és társai szakaszi lakosok nemesi
igazolása.
Varjasy Péter tyukodi lakos nemesi vizsgálata.
Varjú András és fiai tiszakóródi

lakosok nemesi igazolása.

Varjú Péter III. Ferdinánd királytól 1645 december
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. Héser rectius Varjú Péter
és csekei lakos nemesi igazolása.

10-én kelt
Beregszászi

Vas István és neje Kereky Borbála II. Ferdinánd királytól 1627
július 20-án Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Nemességük
1628 július 29-én Bereg megyében kihirdettetett. Vas Márton tunyogi lakos
nemesi vizsgálata.

Vasady alias Kovács György Apaffy Mihály fejedelemtől 1665
május 21-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Vasady
alias Kovács Miklós és társai tunyogi lakosok nemesi igazolása.
Vas Tamás és neje Czedreky Ilona, valamint gyermekei II. Ferdinánd
királytól 1625 október 29-én Sopronban kelt nemeslevelet kapnak, n. 1.
m. c. í. A nemeslevél 1626 május 13-án Szatmár megyében kihirdettetett.
A család Szatmárnémetiben és Nagykárolyban
lakik.
Vajda György, András és Antal de Csolt szinérv áralj ai lakosok
Kővárvidékétől nyert nemesi bizonyítványnyal nemességüket e vármegyénél
igazolják.
Vancza György és fia Gergely alsószopori lakosok 1753 július 24-én
kelt nemesi bizonyságlevelet kapnak.
Vajnági alias Baán Farkas de Bedő Báthory Zsigmond fejedelemtől
1598 szeptember 7-én kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í.
Vajda György, András és István de Csolt batizi, Márton és fiai
gencsi, Koszfán és fiai válaszúd lakosok nemesi igazolása.
Vajda Antal de Pamlin szatmári kapitány II. Miksa királytól 1703
évi január 30-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Vajda László de
Pamlin csekei lakos nemesi igazolása.
Vaday-család nemesi bizonyságlevele. Fasc. 2. actor. nro. 63. 1794
nobilit. alatt.
Vas András (técsői) Lipót királytól 1698 szeptember 29-én kelt
nemeslevelet nyer. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1698 november 15-én
Máramaros vármegyében kihirdettetett, v. n. i. alatt.
Vásárhelyi Ferenc de Kisdi Szabolcs vármegyétől 1711 december
17-én nemesi bizonyságlevelet kap, ennek alapján Vásárhelyi Pap János
prédikátor tiszabecsi lakos nemesi igazolást kér.
Vályi de

Nagykeér-család.

Ványi Ferenc, Benedek és társai porcsalmai és sályi-i lakosok nemesi
igazolása.
Váry Balázs és neje Zohon Katalin Rudolf királytól (hiányos leírás)
nemeslevelet kap. Váry György és társai szatmárnémeti-x lakosok nemesi
vizsgálata.
Várady alias Szabó János és András III. Ferdinánd királytól 1646
november 19-én kelt nemeslevelet kapnak, n. I. m. c. í.
Várady András lásd: Zeghedy

Tamás alatt.

Váralyi István de Huszt Máramaros vármegyétől 1600 évben
nemesi bizonyságlevelet kap. Fasc. 3. actor. nro. 247. A család csekei lakos.
Várady Sámuel, János és György Lipót királytól 1702 július 27-én
Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1702

november 22-én kihirdettetett. Várady
igazolása. Nemességi perek között.
Veres-család szentmiklósi

István

kecskeméti

lakos

nemesi

lakos nemesi vizsgálata.

V e r b ő c z y István és fia Imre II. Lajos királytól 1522 július 2-án
Budán kelt nemeslevelet kapnak. Verbőczy Ferencz és társai tiszabecsi
lakosok nemesi igazolása.
Veres István, Ferenc és Mihály zsarolyáni
Veres Mihály és fia László uszkai

lakosok nemesi igazolása.

lakosok nemesi igazolása.

V e r e s János és neje Kegyes Zsófia, valamint István és János testvérei
Lipót királytól 1662 augusztus 19-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
Veres Ferenc berei lakos nemesi vizsgálata.
Veres Benedek de Bihar a váradi káptalantól nemességéről bizonyságlevelet kap. Veres István Zsigmond fia és társai hodászi lakosok nemességi
vizsgálata.
Veres János és neje Veres Erzsébet III. Ferdinánd királytól 1650
október 1-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1651
évben Szatmár megyében kihirdettetett. Veres Mihály és társai jármi-i
lakosok nemesi vizsgálata.
Veres Benedek de Bihar Bethlen Gábor fejedelemtől 1612 augusztus
1-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél
1614 február 11-én Bihar megyében kihirdettetett. A család hodászi lakos.
Fasc. 3. actor. nro. 238.
Veres-f7óztf7/^-család nemesi vizsgálata. Fasc. 40. actor. nro. 6. 1830
nobilit. alatt.
V e ö r ö s alias Szász János III. Ferdinánd királytól 1642 július 12-én
Bécsben kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1642 szeptember
15-én Abauj megyében kihirdettetett. Veörös alias Szász-család gencsi lakos.
Fasc. 40. actor. nro. 13. 1830 nobilit. alatt.
Veres András László és József jármi-i lakosok a vármegyétől nemesi
bizonyítványt kapnak. Kötet 44. írom. 33. 1834 nemesi ügy alatt.
Veres-család (fábiánházai és ccsedi) nemesi bizonyságlevele. Kötet 49.
írom. 37. 1839 nemesi ügy alatt.
V e r e s s István de Motsolya, nagybányai lakos nemesi bizonyságlevele.
Kötet 53. írom. 23. 1843 nemesi ügy alatt.
V e t é s s y de I/^/ró-család.
Verdes Miklós Máramaros vármegyétől 1726 június 12-én kelt
nemesi bizonyságlevelet kap. Verdes János és társai domahidai, Izörtvélyesi
és farkasaszói
lakosok nemesi vizsgálata.

Verebes János de Béltheök és Tóth Mihály de Béltheök II. Miksa
kiráytól 1569 január 6-án nemeslevelet kapnak.
Verebéllyi-fOtományi és ákosi)-család
actor. nro. 10. 1814 nobilit. alatt.
V é c s e y báró de Hajnácskői

és

nemesi igazolása. Fasc. 24.

Hernádvecsei-család.

Végh Mihály de Fülpös Apaífy Mihály fejedelemtől 1689 június
9-én kelt nemeslevelet kapott, n. 1. m. c. í. Végh János Nyitra vármegyétől
nemesi bizonyítványt kap, melynek alapján Végh Jánosra vonatkozólag
nemesi vizsgálat tartatik.
V é k o n y Miklós gencsi, György, István és idősb György berei lakosok
Középszolnok vármegyétől nemesi bizonyítványt 1750 november 8-án
kapnak, Vékony Miklós és társai gencsi lakosok nemesi igazolása.
Végh Mátyás de Szentmiklós
Bethlen Gábor fejedelemtől 1608
október havában Kolozsvárt kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1613 február 18-án Szatmár megyében kihirdettetett. Fasc. 33. actor.
nro. 42. 1823 nobilit. alatt. A család Pusztadaróc, Atya és Méhtelek
községekben lakik.
Vintze Ferenc és András érkótivélyesi

lakosok nemesi igazolása.

V i s z á s z y Benedek és gyermekei II. Ferdinánd királytól 1630 május
14-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél Zemplén
megyében kihirdettetett. Viszászy István és társai mátészalkai lakosok
nemesi vizsgálata.
Vida György és társai méhteleid lakosok nemesi vizsgálata.
Vincze János és neje Dormány Erzsébet Lipót királytól 1663 május
22-én Luxemburgban kelt nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1664 április 7-én Bereg és 1663 évben Szatmár megyében kihirdettetett. A család Nagyar községében lakik.
Vizi Márton de Nagylak Apaffy Mihály fejedelemtől 1680 szeptember
14-én Ebesfalván kelt nemeslevelet kap. Nemessége Alsófehér megyében
1682 december 15-én kihirdettetik. Vizi János és fiai tiszakórcdi lakosok
nemesi igazolása.
Vincz Demeter de Batfalva
igazolása.

és társa tőketerebesi

Vida-család remetemezői, sikárlói
vizsgáló jegyzőkönyv.

és brébenfalvi

lakosok nemesi
lakos nemességét

Viski Bertalan Bethlen Gábor fejedelemtől 1613 július 6-án kelt
nemeslevelet kap. n. 1. in. c. í.
Vida alias Istók Jeremiás de Kabolapatak és társai VI. Károly királytól
1724 július 1-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Vida György és
társai dobrácsapáti-\ lakosok nemességi igazolása.

Vitéz István és fia István, továbbá testvére András III. Ferdinánd
királytól 1647 január 26-án kelt nemeslevelet nyernek, n. I. m. c. í.
A nemeslevél 1648 február 13-án Hont- és 1726 május 8-án Bereg
megyében kihirdettetett. Vitéz Ferenc Hont vármegyétől 1756 augusztus
3-án nemesi bizonyítványt kap. A család e vármegyében Fehérgyarmaton lakik.
Vidrik lásd: Muraközy

Sámuel alatt.

Vidriczky Ferenc nemesi ügye. Kötet 111. írom. 197. 1837 nemesi
ügy alatt.
Vittkay de K/Y&z-család.
Vladár Lajos de Nagy és Kiscsepcsén kisnaményi
igazolása. Kötet 45. írom. 3. 1835 nemesi ügy alatt.

lakos nemesi

V ö r ö s Pál de Devecser II. Rudolf királytól nemeslevelet kap. Veres
Simon gencsi lakos nemesi igazolása.

X ^ a b ó László, Boldizsár és Pál de Eölveth Báthory Zsigmond fejedelemtől
1597 december 7-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. Szabó Mihály
és társai kisnaményi lakosok nemesi vizsgálata.
Z a b ó Dávid de Borosjeneő Bethlen Gábor fejedelemtől 1608 augusztus
9-én kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1609 március 10-én
Zaránd megyében kihirdettetett. Szabó György és Mihály
nagykárolyi
lakosok nemesi igazolása.
Z a b ó Márton de Markosfalva Bethlen Gábor fejedelemtől 1620
február 1-én kelt nemeslevelet kap. n. I. m. c. í. Zabó József és társai
nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
Z a b ó András de Szoboszló és neje Olaszi Erzsébet Rákóczy Zsigmond
fejedelemtől 1607 december 23-án Váradon kelt nemeslevelet nyertek,
n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1608 évben Bihar megyében kihirdettetett.
Szabó György és társai rápolü lakosok nemesi igazolása.
Z a b ó Benedek de Nagvthur és testvérei II. János királytól 1540
Váradon kelt nemeslevelet kapnak, n. I. m. c. í. Zabó Mihály szinérváraljai lakos nemesi igazolása.
Zalay Pál és neje Iszlay Anna Báthory Kristóf fejedelemtől 1580
május 5-én donatiós nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í. Szalay Ferenc
és társai nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
Zachariás György és Illés de Disznópataka
és Szina János de
Oláhlápos Apaffy Mihály fejedelemtől 1663 április 15-én Segesvárott kelt
nemeslevelet nyernek, n. 1. m. c. í. Zima Pál és társai szinérv áralj ai
lakosok nemesi igazolása.
Zajta Ambrus és neje Kováts Margit, valamint gyermekei Lipót
királytól 1669 december 4-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1672 május 4-én kihirdettetett. Zajta György és társai
szinérv áralj ai lakosok nemesi igazolása.
Zalay alias Sárkán
Ferdinánd királytól 1563 november
15-én Pozsonyban kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
Zaborszky János és Pál de Zabor, tatárjalvi lakosok Turócz vármegyétől 1729 október 11-én kelt nemesi bizonyítványnyal nemességüket
e vármegyénél igazolják.

Z a n a t h y alias Zolga János és Petheő Márton Rudolf királytól
1602 március 22-én kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. Zanathy József
nagykárolyi
lakos nemesi igazolása. Fasc. 23. actor. nro. 10. 1813
nobilit. alatt.
Z a b ó István de Bagos és neje Joó Anna, valamint gyermekeik
II. Ferdinánd királytól 1635 október 2-án Ebersdorffban kelt nemeslevelet
kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1635 november 19-én Bereg megyében
kihirdettetett, v. n. i. alatt.
Z a b ó lásd: Barla alatt.
Z a b ó Jakab lásd: Szepsy

István alatt.

Z a b ó lásd: Szabó alias recte Zabó

alatt.

Zalay lásd: Sárkán alias Zalay alatt.
Zágonyi-család nemesi igazolása Fasc. 14. actor. nro. 43. 1804
nobilit. alatt.
Z á l o g h Mihály de Vetés és neje Nagy Anna, valamint fiai II. Mátyás
királytól 1618 július 10-én Bécsben kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1620 június 3-án Szatmár megyében kihirdettetett. Zálogh
István és társai vetési lakosok nemesi igazolása.
Zeökel Gergely de Nagyhomrók
Báthory Zsigmond fejedelemtől
1597 június 18-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1667 évben Szatmár megyében kihirdettetett. Vegyes nemesi
iratok között.
Z e g h e d y Tamás, Désy János és Várady András II. Rudolf királytól
1583 április 28-án Pozsonyban kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í.
A nemeslevél 1584 június 11-én Sáros megyében kihirdettetett. A család
fehérgyarmati és szatmárnémetit
lakos. Fasc. 3. actor. nro. 221.
Zenzi Imre, barabási (Bereg megye) prédikátor nemesi vizsgálata.
Fasc. 24. actor. nro. 32. 1814 nobilit. alatt.
Zelenák József gróf Károlyi-család tiszttartója a vármegyétől nemesi
bizonyságlevelet kap. Fasc. 38. actor. nro. 5. 1828 nobilit. alatt.
Zerdahelyi lásd: Literáti Péter de

Zerdahely.

Z e g e d y János de Borosjeneő és Zobonya Demeter, valamint Makay
György de Borosjeneő Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 augusztus 8-án
Kolozsvárott kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610
évben Zaránd és 1675 évben Bihar megyében kihirdettetett. Szegedy
Bálint és fia nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.
Zékány Sándor de Miszticze és társai nagykárolyi lakosok nemesi
vizsgálata. Fasc. 13. actor. nro. 20. 1803 és Fasc. 40. actor. nro. 29.
1830 nobilit. alatt.
Zima dedicta VW-család II. Rákóczy György fejedelemtől 1581
május 8-án kelt nemeslevelet kap. n. 1. m. c. í. A család aranyosmegy esi
és szamosdobi lakos.

Zilahy Mihály istvándi
nro. 3. 1808 nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata.

Fasc. 18. actor.

Zimány-család nagykárolyi lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.
nro. 249. és Fasc. 24. actor. nro. 47. 1814. nobilit. alatt.
Zigethy György II. Ferdinánd királytól 1543 augusztus 8-án Prágában kelt nemeslevelet nyert. n. 1. m. c. í. Szigethy Zsigmond és fiai
vetési lakosok nemesi igazolása.
Zoltay Bernát és fiai Ferenc és András, valamint testvérei István,
Miklós és János II. Ferdinánd királytól 1624 december 26-án kelt nemeslevelet kapnak, n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1635 március 20-án Szatmár
megyében kihirdettetett. Zoltay János érkörtvélyesi lakos nemesi vizsgálata
Szabolcs vármegye által.
Zonga-család nagypeleskei
nro. 23. 1795 nobilit. alatt.

lakos nemesi vizsgálata. Fasc. 3. actor.

Z o b o n y a lásd: Zegedy de Borosjeneő alatt.
Z o m b o r y lásd: Literáti Zombory

Péter alatt.

Zsurky Eszenyi Mihály, István és János csengeri lakosok nemesi
igazolása.
Zsuska-család szamoskóródi és zsadányi lakos nemesi igazolása.
Fasc. 3. actor. nro. 248. alatt.

