
 

Az 1820-as nemesi összeírásban szereplő palotai nemesek névsora 

Forrás: MNL VeML IV. 1. E. cc. 1819-1820 

A’ Weszprémi járásban s’ különösképpen a’ belölírtt Szolga Bírónak Numerussában találkozó nemességnek 

öszveírása 

ÖSZVEIRÁSA 

A TEKINTETES NEMES VESZPRÉM VÁRMEGYÉBEN, A’ veszprémi Közép JÁRÁSBAN LAKÓ, VAGY BIRTOKOS 

ORSZÁGOS, VAGY STATUSBÉLI NEMES URAKNAK. 

 

Lak 
Helye. 

Neve. 
Hivatala és 
Sorsa. 

Gyermekei. 
Az 1780-ki 
Catastrumba 
foglaltatik. 

Az Országos 
Nemessek 
Jussainak 
nyilván való, 
és valóságos 
gyakorlásában 
vagyon. 

Észre 
vétel alá 
esett 
Nemes. 

Észrevételek. 

Palota 
M. Grof Zichy 
Miklos Úr 

Cs. K. Kamarás Miklos   ..     

  
M. Grof Zichy 
István Ur 

Cs. K. Kamarás István   ..     

  
F. T. Kovács 
Antal Ur 

tiszt.[tiszteletbeli 
– BL] kanonok, s 
Plebános 

    ..                                                   .. ..           .. 

  
Kozma János  
’’ 

Uradalmi 
inspektor 

..             .. ..          ..   

állitja, hogy az édes attya 
ugyan János magát ezen 
megyében 1769. .ik 
esztendő táján 
publicaltatta, -  és 1798-
ban nemessége felsőbb 
helyen approb. 
[=jóváhagyatta – BL] 

  
Körtvélesi 
János 

Contractualista 
[szerződéses - 
BL] városi lakos 

    
  

az attya Körtvélesi János 
1768. nemességét ezen 
megyében publicaltatta, 
…. a’ mint ezt az 
elölmutatott  
Testimonialis bizonyitya. 

..            .. ..          .. 



  
Kelemen 
Sándor 

Evang. Rector 
Sándor, 
Erzsébet 

az attya 
Mihály benn 
vagyon 

  

. azt alítja, hogy az attya 
Kelemen Mihály az 
Eösi[?] helység 
Catastrumába belé 
vagyon vezetve. 

  Toth Ilona 
Süle János 
özvegye 

Susanna 
a férje bent 
vagyon 

nincs 
 „   Süle János Györgynek 
fia volt. - az özvegy 
születésére nemtelen. 

  Süle György Molnár. 
Josef, 
János, 
Ersébet 

az attya 
Mihály benn 
vagyon. 

  
..           „      Ezen Mihály 
is a most említett 
Györgynek fia. 

  
Süle 
Ersébeth 

Varga Mihály 
molnárnak 
özvegye 

„     „     „ benn vagyon nincs.           
Ez is Süle Györgynek 
leánya,- férje nemtelen 
volt. 

  
Somogyi 

János 
földmíves 

János, 
Ferencz, 

István, Pál. 

benn 
vagyon. 

.. 
Ferencz véle egy 
kenyéren vagyon 24. 
esztendős. 

  
Somogyi 
János 

v: -             - benn vagyon n.  
 „      „   a’most nevezett 
Somogyi Jánosnak külön 
kenyéren lévő fia. 

  
Somogyi 
Erzsébet 

Herczeg Ádám 
Csapónak 
özvegye 

„ benn vagyon nincs. 
 „   ezis Somogyi 
Jánosnak leánya, - a férje 
nemtelen volt.   

  
Somogyi 
Katalin 

Szakács István 
felesége 

„ benn vagyon nincs.   

 „   ezis annak leánya, a 
férje nemtelen s 
hasonlókép Palotán 
lakik. 



  
Primusz 
Julianna 

Somogyi János 
özvegye 

Josef, 
Antal, 
János, 
Katalin. 

a férje bent 
vagyon 

„nincs” 

  a’ férje Somogyi János 
Somogyi Istvánnak fia 
voltí Ki a Catastrumban 
fel vagyon írva, az 
özvegy születésére 
nemtelen 

  Somogyi Pál. földmüves 

Pál, Mihály, 
Catar., 
Ersébeth, 
Anna. 

bent vagyon   
id. Somogyi Istvánnak 
fia. 

  
Somogyi 
Pálk. 

Uraság hajduja. Ersébeth. 
az attya 
benn vagyon 

  
a most említett Somogyi 
Pálnak fia 

Palota. 
Somogyi 
István 

földműves 
István, 
György, 
Erzsébeth 

benn 
vagyon. 

..     ..  
    ..Idősbb Somogyi 

Istvánnak fia. 

  
Somogyi 
Erzsébeth 

Takács Josef 
özvegye. 

..       .. 
benn 
vagyon. 

..  nincsen  ..  
 ugyanennek leánya- 
Palotán lakik, a’ férje 

nemtelen .volt. 

  
Somogyi 
Anna. 

Csősz Mihály 
felesége 

..       .. 
benn 
vagyon. 

.. nincs -  
 v:         v:                 v:                      

v:         a’ férje nemtelen.       

  
Somogyi 
Katalin. 

Sós János 
felesége. 

..       .. 
benn 
vagyon. 

.. nincs ..  
 v:        v:                 v:                      

v:          v:            v. 

  
Somogyi 
Borbála 

Kanász Jósef 
özvegye 

..       ..   
benn 
vagyon. 

.. nincs ..  
Somogyi Györgynek 

leánya – a’ férje 
nemtelen volt. 

  Somogyi Éva 
Pizdeg György 
felesége 

..       .. bent vagyon. .. nincs ..  
  Somogyi Pálnak leánya. 
– ezis Palotán lakik s a’ 
férje nemtelen. 

  
Somogyi 
Susanna 

Egerszegi Pál 
felesége 

..       .. bent vagyon.   
  ezis ennek leánya, 

Palotán lakik. s a’ férje 
nemtelen. 

  Nagy Sándor földmíves. 
Sándor, 
Pál, István, 
s’ Ferencz, 

bent vagyon.   
    ..    Nagy Ferencznek 

fia. 



  Molnár János  v: 
Josef, 
István. 

benn vagyon   
-- idősbb Molnár 

Jánosnak fia. 

  Molnár Josef v: -        -      
az attya bent 
vagyon. 

  
..           ..  az elébb 

nevezett ifj. Molnár 
Jánosnak házas fia. 

  
Molnár 
Ferencz 

Lakatos. 
János, 
Lidia, Éva. 

az attya bent 
vagyon 

  

..           ..   idősbb Molnár 
Jánosnak fia. – a’ fia 
János 24. eszt.        3 

                   Lidia leánya 
Berta János csapónak 

felesége, - 

                  Éva pedig 
Szalai János özvegye, - a 
férjeik nemtelenek, és 
magok Palotán  laknak.   

  
Molnár 
Mihály 

vinczellér. -        .. bent vagyon. ..   
         ..   idősbb Molnár 

Jánosnak fia. 

  
Molnár 
Katalin 

Báli Josef 
özvegye 

-         - bent vagyon. .. nincs.  
 ..   ezis ennek leánya, 
Palotán lakik, a’ férje 

nemtelen volt. 

  
Trombitás 
Mihály. 

Csapó. 
Péter, 
Lidia, Éva, 
Erzsébeth. 

bent vagyon. ..    

..    ..   Lidia Timár 
Josefnél – Éva Bakos 
Jánosnál, - Erzsébeth 
Ágoston Gergelynél 

vagynak férnél, Palotán 
laknak, a’ férjeik 

nemtelenek. 

  
Trombitás 
Péter. 

Csapó. Gábor. 
az attya 
bentvagyon. 

..   ..    
mostemlített Trombitás 

Mihálynak fia. 

  Nyirő István földmives. 

István, 
Ferencz, 
Sándor, 
János, 
Katalin, 
Erzsébeth. 

bent vagyon. ..   ..    
..   ..   Nyirő Sándornak 

fia. 

  Nyirő János. földmíves. 

János, 
Josef, Gál, 
Sándor, 
Anna. 

bent vagyon. ..   ..    
..   ..   ezis Nyirő 
Sándornak fia. 

  
Nyirő 
Susanna. 

Fülöp István 
felesége. 

..          .. bent vagyon. nincs.   
   ugyan annak leánya, - 

férje nemtelen. 

  Nyirő Mihály. földmives. 

István, 
János, 
Katalin, 
Juliána. 

bent vagyon. nincs.   
.  néhai Nyirő Istvánnak 

fia. 

  Nagy István. földmives. ..        .. 
az attya bent 
vagyon. 

..   ..    ..   ..   Nagy Jánosnak fia. 



  Nagy Josef. v: ..         .. 
az attya 
bentvagyon. 

  ..   ..   ezis annak fia. 

  Nagy András. v: András. 
maga is bent 
vagyon. 

..   ..  
  ifjabb Nagy Jánosnak 

fia. 

  Nagy Éva 
n. Trombitás 
Mihálynak 
özvegye 

Susana, 
Erzsébeth. 

mind maga, 
mid a’ volt 
férje bent 
vagyon. 

.. nincs..  
Nagy Jánosnak leánya, - 
a’ férje pedig Trombitás 

Jánosnak fia volt. 

Palota Nagy Mihály földmíves 

Sándor, 
János, 
Erzsébeth, 
Susanna. 

az attya 
bentvagyon. 

  ..   ..   Nagy Péternek fia. 

  
Nagy 
Erzsébeth 

Horváth György 
özvegye. 

..        .. 
az attya 
bentvagyon. 

..   .. nincs.  
 Ugyan ezen Nagy 

Péternek leánya, - férje 
nemtelen volt. 

  
Nagy 
Susanna 

Kolláth István 
felesége. 

..        .. 
az attya 
bentvagyon. 

..  nincs. 
  ezis ezen Nagy 
Péternek leánya, - férje 
nemtelen. 

  Bakos Josef. földmives. 
István, 
Erzsébeth. 

az attya 
bentvagyon. 

  
..   ..   az attya István 

Bakos Lászlónak fia volt. 

  
Bakos 
Erzsébeth 

Kovács Pál 
özvegye 

..        .. bent vagyon. ..   nincs.  
  .. Bakos Lászlónak 

leánya, - a’ férje 
nemtelen volt. 

  Bakos Éva. 
Csóka János 
özvegye 

..        .. bent vagyon. ..   nincs.   
 ..       v:                  v:                       

v:   

  Bende Josef. fazekas. 
Sándor, 
István. 

bent vagyon.   
..    ..        ..   Bende 

Imrének fia. 

  Kiss Josef. Csapó. 

Ignácz, 
Trézsi, 

bent vagyon. 

  
..   ..       ..   Kiss 
Benedeknek fia. Juliana, 

Erzsébeth. 
  

  Kovács István földmíves. 
István, 
Katalin. 

bent vagyon.   

..   ..      ..   Katalin 
nemtelen Székeli  

Péternek felesége, 
Palotán lakik. 

  Kovács István v: 

Josef, 
Erzsébeth, 
Éva, 
Juliana. 

az attya 
bentvagyon. 

  
..        ..   a’ most említett 

Kovács Istvánnak fia. 

  
Kovács 
Mihály 

v: 

János, 
Imre, Anna, 
Susanna, 
Josef. 

bent vagyon.   
..       ..   Kovács Jánosnak 

fia. 



  Csáki Rosalia 
özvegy Szigethi 
Györgyné.  

..            .. 
a’ férje bent 
vagyon. 

nincsen.    
születésére nézve 
nemtelen az özvegy. 

  
Takáts 
Katalin 

Olvaj Mihály 
özvegye 

..           .. bent vagyon. .. nincs ..  
  Takáts Mihálynak 

leánya, - férje nemtelen 
volt. 

  Soós Péter. földműves. 

Péter, 
János, 
István, 
Susa, 
Erzsébet. 

bent vagyon.   
..        ..   Az attya Soós 

János volt. 

  Soós Péter. v: 

János, Pál, 
Josef, 
Juliana, 
Katalin 

az attya 
bentvagyon. 

  
..        ..   a’ most említett 
Soós Péternek fia házas. 

  Soós János. v: 
János, 
Sándor, 
Juli. 

az attya 
bentvagyon. 

  
..        ..       v:                    

v:                  v:            v: 

  Soós István. v: ..            .. 
az attya 
bentvagyon. 

  
..        ..        v:                   

v:                  v:            v: 

  Fülöp Katalin 
Soós Imre 
özvegye 

..         .. 
a’ férje 
bentvagyon. 

  
nincs.   ..   a’ férje Soós 

Jánosnak fia volt, - maga 
születésére nézve 

nemtelen.   

  Sipos Katalin Soós Pál özvegye 

János, 
Imre, 
Ferencz, 
Éva. 

a’ férje 
bentvagyon. 

..  nincs.  
      v:                  v:                 
v:             v: 

  Soós János. földmives. Pál, György 
az attya 
bentvagyon. 

  
..           ..     a’ most 

említett Soós Pálnak 
házas fia. 

  Szabó Éva 
Tavasz Mihál 
özvegye. 

Josef, 
János.  

a’ férje 
bentvagyon. 

  

az özvegynek nincs.-       
az özvegy születésére                      
fiának vagyon.                 
nézve nemtelen, - Josef 
fia 24. eszt. 

  
Morocz 
János. 

földmíves. 

György, 
János, 
Mihály, 
Éva, Juli, 
Erzsébeth, 
Sofi, Anna. 

bent vagyon.   

..       ..   az attya idősbb 
Morotz János volt, - 
Julianna   leánya 
nemtelen Bozsoki 
Ferencznek özvegye, 
Palotán lakik. 

  
Morotz 
György 

v: Josef. 
az attya 
bentvagyon. 

  ..     házas fia az elébb 
említett Morotz 
Jánosnak.   



  
Morotz 
Péter. 

v: 

János, 
Ferencz, 
Mihál, 
Susa, 
Erzsébeth, . 

bent vagyon.   
..        ..   idősbb Morotz 

Jánosnak fia. 

  
Pintér 
Julianna 

- ifj. György, 
Juli, 
Theresia 

a’ férje 
bentvagyon. 

nincs.   .. 
.   születésére nézve 
nemtelen az özvegy. 

özv. Morotz 
Jánosné. 

Palota 
Morotz 
Katalin 

Németh Samuel 
felesége 

..        .. 
benn 
vagyon. 

..   nincsen.    a' férje nemtelen. 

  Morotz János földmíves. Josef, Éva. 
az attya bent 
vagyon. 

  
..      ..     az attya István 
öreg Morotz Istvánnak 

fia vol.t 

  
Morotz 
István 

v: ..             ..    
az attya bent 
vagyon. 

  
..       ..    ezis ezen 

Istvánnak fia. 

  
Morotz 
Erzsébeth. 

Gerber György 
özvegye. 

..             .. 
az attya bent 
vagyon. 

nincs..  
  ugyan ezen Istvánnak 

leánya. – a' férje 
nemtelen volt. 

  
Morotz 
Mihály. 

földmives. 
Josef, 
András, 
Susa. 

bent vagyon.   

..      ..    ..   az attya ör. 
Morotz István volt. – 
Susa nemtelen Grof 
Josefnek felesége 

Palotán lakik. 

  
Morotz 
Josef. 

v: 
Josef, 
Sándor, 
Katalin. 

az attya 
bentvagyon. 

  
..    ..    ..   az elébb 

említett Morotz 
Mihálynak házas fia. 

  
Legifj. 
Morotz 
András. 

v: ..            .. 
az attya 
bentvagyon. 

  
..    ..     v:                 v:                    

v:                         v: 

  

ör. Morotz 
András Szürszabó. 

Sándor, 
Sofia. 

bent vagyon. 
  ..    ..    ..   az attya ör. 

Morotz István volt. 
    

  
Morotz 

Erzsébet. 
Toth István 
felesége 

..             .. bent vagyon. ..  nincs.    
..   azt attya közép 

Morotz István volt. – 
férje nemtelen. 

  

ör. Morotz 
Pál. földmives. ..             .. bent vagyon.   

..   ..   ..   az attya ifj. 
Morotz István volt. 

  

  

legör. 
Morotz 
Josef. v: 

Josef, 
Julianna. 

bent vagyon.   
..    ..    ..    v:                  v:                   

v: 

  

  
Mészár 
Judith. 

Morotz György 
özvegye. 

András, 
Josef, 
Erzsébet. 

a férje bent 
vagyon. 

..   nincs.   

 ..   maga születésére 
nézve nemtelen. – 
Erzsébeth Palotai 

nemtelen Bús 
Mártonnak felesége. 



  

Köz. Morotz 
András. földmives. 

István, 
György, 
András, 
Sándor, 
Katalin, 
Örzse 

bent vagyon.   

..    ..    ..   házas fia a' 
most említett morotz 
Györgynek, - Katalin 

leánya nemtelen Nagy 
Jánosnak felesége 

Palotán.   

  
Köz. Morotz 
Josef 

v: 

Josef, 
Sándor, 
András, 
Katalin, 
Erzsébeth. 

bent vagyon.   
ezis házas fia az említett 

Morotz Györgynek. 

  
Faragó 
Morotz 
Ferenc. 

faragó 
Josef, 
Sándor, 
Juli. 

bentvagyon.   
..    ..    ..    az attya ör. 
Morotz Mihály volt. 

  
Morotz Pál. 

földmíves. 

Pál, János, 
Susanna, 
Katalin, 
Erzsébeth. 

bent vagyon. 
  ..    ..    ..           v:                

v:                   v: 

    

  

Ebhegyi 
Morotz 
Ferencz. v: 

Ferencz, 
András, 
Mihály, 
Katalin. 

bent vagyon. 
  ..    ..    ..    ifj. Morotz 

Mihálynak fia. 

    

  
legifj. Morotz 

Ferencz. 
v: Éva. 

az attya 
bentvagyon. 

  
..    ..    az említett 
Ebhegyi Morotz 
Ferencznek fia. 

  
ifj. Morotz 
András. 

v: Éva. 
az attya bent 
vagyon. 

  
..    ..      v:                   v:                         

v:             v: 

  Bátai Éva. 
Molnár György 
özvegye. 

..        .. bent vagyon. ..   nincs.  
  ..   Szent Péteri Pálnak 

mustoha leánya, - ő férje 
nemtelen volt. 

  
Fazokas 
Erzsébeth 

özv. Jakab 
Sándorné. 

..        .. bent vagyon. ..   nincs 
.   ..   ..   Fazokas István 

leánya, - ő férje 
nemtelen volt. 

  Nagy Sára. 
Fazokas Josef 
özvegye. 

..      Josef. 
a férjének 
attya bent 
vagyon 

..    nincs.   

  ..   ő férje Josef Fazekas 
Istvánnak fia volt, - maga 

az özvegy születésére 
nézve nemtelen. 

  
Fazokas 
Josef. 

földmives. 
Josef, 
István, Éva. 

az öreg attya 
bent vagyon. 

  
..      ..    ő most említett 

Fazokas Josefnek fia. 

Palota Ihász Péter Posztós. 
Péter, 
Samuel. 

az attya 
bentvagyon. 

  
..    ..    ifj. Ihász 
Istvánnak fia.. 

  Ihász János Posztós. 
János, 
Josef. 

az attya 
bentvagyon. 

  ..    ..          v:              v: 

 
  

 

Ihász János Árvák 

..             .. 
az attyok 

bentvagyon. 
nincs.   

 ..    Ihász Istvánnak, ki ő 
fellyebb említett ifjabb 
Ihász Istvánnak fia volt, 

Ihász 
Julianna 

Árvák 



Ihász 
Erzsébeth 

Árvák           
maradéki.          

  
Horváth 
máskép Kuti 
Éva. 

Hegedüs Mihály 
felesége. 

..             .. bentvagyon. ..   nincs 
  .. Horváth máskép Kuti 
Istvánnak leánya, -  férje 

nemtelen. 

  
Horváth 
máskép Kuti 
Anna 

Tuzok Ferencz 
felesége. 

..              .. bent vagyon. .. nincs.  

  ..  ezis annak leánya. – 
ő férje nemtelen.  

Berhidán lakik, a' hol 
már felvagyon  jegyezve. 

  
Horváth 
máskép Kuti 
Mihály. 

földmíves. 
Ferencz, 
Mihály, 
Jutka. 

bent vagyon.   
..             ..   Mihály fia 26. 

esztendős. 

  
Horváth, 
máskép Kuti 
Ferencz. 

v: Mihály. bentvagyon.   
..            ..   házas fia az 
elébb említett Kuti 
Mihálynak. 

  Jakab Judith 
Papp Samuel 
özvegye. 

..             .. 
a férje 
bentvagyon. 

nincs.   
 ..   születésére nézve 

nemtelen. 

  
Szalay 
György. 

Mészáros. 
György, 
Katalin. 

bent vagyon.   
..    ..    Katalin leánya 

Palotai nemtelen Varga 
Josefnél vagyon férjnél. 

  Miklos Josef. Gombkötő. 
Josef, 
Lajos, Sofia, 
Julianna. 

..             ..   

..    ..    azt álitja, hogy 
ezen n. vgyében 

publicalva légyen, és a’ 
veszprémi Catastrumba 

bé vagyon írva. 

  
Miklos 
Samuel. 

Szűrszabó. 
Daniel, 
János, 
Julianna. 

..              ..   
..       ..    v:                  v:                       
v:               v: 

  
Farkas 
István. 

földmíves. 

István, 
Josef, 
János, Pál, 
Susa, 
Erzsébeth, 
Éva. 

..            ..   

..     ..   állittatik, hogy 
1798-ik esztendőben 

ezen n. megyében 
publicaltatott 

nemessége. – Éva Palotai 
Parrag Ferencznek, 

Susanna pedig Ásboth 
Istvánnak feleségeik, - a' 

férjek nemtelenek. 

  Farkas János. v: 
..                  
.. 

..             ..   
..   ..   ez is azt alitja, hogy 

meg irt időben 
publicáltatott. 



  
Csonka 
György. 

Szabó. 

János, 
Ignácz, 
Anna, 
Örzse, 
Rosalia, 
Theresia 

..             ..   

..   ..   álitja hogy a' 
nemessége ezen 

vgyében publicalva lévén 
a Testimonialisban az 

attyának  Csonka 
Ferencznek neve bé 

légyen iktatva. 

  Csonka Pál. Német Szabó. 

Pál, 
György, 
Theresia, 
Juli, Rosalia 

..             ..   
..           v:              v:                 

v:                      v: 

  Füzi Sándor Festő. 

Sándor, 
Daniel, 
Julianna, 
Sofia, Lidia. 

..             ..   

..     ugy álitja, hogy az 
attya n. Nyitra, és Bars 

vgyékben publicalva 
légyen. 

  
Pruszinszki 
Tamás. 

Csapó. Theresia. ..             ..   
..   ..   Nemesnek mondja 

magát. 

  
Kapocsi 
Jozef. 

Csapó. 
János, 
Julianna. 

    

..   ..   azt álitja, hogy 
Kapocsi Antal, Ferencz, 
és Joseffel, kik magokat 

ezen n. megyében 
publicaltatták 

Unoka. 

Palota 
Nagy 
Ferencz. 

Földmives. 
..                   
.. 

  ..              .. 
..    ..  Armalistának 
mondja magát. 

  
Tanyi Nagy 
János. 

Nemes Biró. Erzsébeth   ..              .. 

..    ..   előlmutatta ezen 
n. vgyének bizonyság 
levelét, mely szerént 
1804.ik esztendőben 
publicaltatott a' 
nemessége.  

  
Tóth András 
Ur. 

N. vgye Eskütye. Aloysia.   ..             .. 

..    ..    az előlmutatott 
Testimonialis szerént 
1801.ik  esztendőben 
ezen n. megyében 
publicaltatott. 

  Gáspár János Molnár. 
János, 
Anna. 

  ..             .. 

           előlmutatta N. 
Szala megyének 
bizonyságlevelét, mely 
szerént 1816.ik 
esztendőben 
publicaltatott. 

  Soós Imre. Földmives. 

János, 
Julianna, 
Susanna, 
Katalin. 

  ..              .. 
..    ..    álitja, hogy az 
attya ezen megyében 
publicaltatta magát.    



  Hamar Josef. Csizmadia ..             ..   ..              .. 
..    ..    Armalistanak 

mondja magát. 

  
Mészáros 
János. 

Asztalos. Lidia.   ..              .. 

..    ..    álitja, hogy N. 
Komárom vármegyében 
az attya ugyan Mészáros 
János 1786.ik. esztendő 

táján  magát 
publicaltatta. 

  Varga István. Földmives 

János, 
István, 
Mihál, Juli, 
Sofia, 
Erzsébeth. 

  ..            .. 

..    ..    azt álitja, hogy az 
attya ugyan Varga István 
az 1780.ki.  
öszveirásában felvagyon 
jegyezve. Carastrumban 
a' Csöglei Helység 

  
Mezerátzky 
János. 

Szüts. Josef.   ..            .. 

..    ..    az előlmutatott 
Testimonialis szerént 

ezen n.  megyében 
1794.ben publicaltatott. 

  
if. Butsuházy 
Josef 

Fazekas 
Károly, 
Samuel. 

  ..            .. 

..    ..    előlmutatta n. 
Posony vgyének 

bizonyság levelét, mely 
szerént 1816-ban 

nemességét  
publicaltatta. 

  
ör. 
Butsuházy 
Josef. 

Fazekas ..             ..   ..            .. 
..          v:                     v:                   

v:                      v: 

  
Nagy 
Susanna 

Király Moyses 
feleség 

..              ..   nincs.  

  azt álitja, hogy az attya 
Nagy Pál ezen vgyében 
magát publicaltatta, - 

férje nemtelen. 

  Nagy István. Mészáros Theresia.   ..             .. 

..          állitja, hogy az 
attya Nagy Mihály Fehér 

vgyében publicalva 
vagyon. 

  
Vörösmarti 
János. 

Bognár. 
János, 
Lidia. 

  ..             .. 

..    ..    előlmutatta N. 
Fehér vármegyének 

Bizonyság  levelét, melly 
szerént az attya 

Vörösmarti István magát 
1767-ben publicaltatta.     

  Vörös Éva. 
Bédi Miklós 
özvegye 

..              ..   
..      nincs.       
.. 

    ..  az előlmutatott 
testimonialis szerént 

Bédi Miklós n. Komárom 
vgyében 1780-ban 
publicaltatott – az 

özvegy születésére nézve 
nemtelen.    



  
Dozsa 
Gergely 

asztalos. 

János, 
István, 
Julianna, 
Erzsébeth, 
Judith. 

  ..             ..  

..    ..     előlmutatta n. 
Komárom vgyének 

Testimonialissat, melly 
szerént 1798-ban  

publicaltatott. 

Palota. 
Körmendi 
János. 

Csapó. 
Antal, 
Theresia. 

  ..                .. 
..        Czimeres 

Nemesnek mondja 
magát lenni. 

  
Komáromi 
Pál 

Asztalos. Pál, Katalin   ..               .. 

..        Azt állitja, hogy az 
attya Komáromi Josef 

1780.ban Pápán lakván, 
az odavaló Catastrumba 

bé vagyon vezetve. 

  Rúzsa Josef. Kalapos. János.   ..                .. 

..        álitja, hogy az attya 
Ruzsa Sámuel 

publicaltatta magát  
ezen N. megyében 

1750.ik esztendő körül. 

  Kósa Gábor. Csapó. 

Balint, 
Lidia, 
Strézsi, 
Örzse, Juli. 

  ..                 .. 
..     ..    álitja hogy N. 

Fehér vgyében 
publikálva vagyon. 

  Kósa Péter volt. Notarius. Albert, Eva.   ..                 ..  
..   ..        v:                       v:                       

v_ 

  
Kapocsi 
Antal. 

Csapó. 

Ignácz, 
Antal, 
Josef, 
János, s 
Anna. 

  ..                .. 

..    ..      előlmutatta ezen 
n. vgyének 

bizonyságlevelét, 
melynél fogva 1809.ben 
publicaltatta magát. – 

Anna leánya férnél 
vagyon Palotán 

nemtelen Paur Josef 
Molnárnál. 

  
Kapocsi 
Ignácz 

Csapó. 

Ignácz, 
György, 
Lajos, 
Anna, Juli, 
Örzse, 
Klára. 

  ..                .. 
..    ..      a' most említett 
Kapocsi Antalnak fia, - 

házas. 

  
Kapocsi 
Josef. 

Szappanyos. ..              ..   ..                .. 
..    ..      ez is annak házas 
fia. 

  Bodotz Pál . Csizmadia. ..              ..   ..                .. 

..    ..      Azt állitja, hogy 
az attya Bodotz Ferencz 

1780-ban Sz. K. 
Szabadján lakván, az 

odavaló Catastrumban 
bent vagyon. 

  
Sárkány 
Josef. 

Serföző. 
Josef, 
Vendel, 
János, 

  ..               .. 
..    ..    Álitja, hogy ezen 
N. vgyében publicálva 

vagyon. 



Regina, 
Anna. 

  
Horváth 
Mihály. 

Mészáros. 

Josef, 
Mihály, Pál, 
János, 
Anna. 

  ..               .. 
..    ..    hogy ezen N. 
vgyében 1804-ben 

publicalta. 

  
Horváth 
János Úr 

Urad. 
Archivarius. 

Sigmond, 
Károl. 

  ..                .. 
..    ..      ..       v:                       

v:                         v: 

  Kun János. Reform. Rector. 
..                  
.. 

  ..               .. 

..    ..     ..  hogy a 
Nemzetsége 1768-ban 

Szala vgyében 
publicaltatott. 

  
Vetsey 
Sándor Úr. 

Evang. 
Predikator Úr. 

Sándor, 
Susa, 
Rosina. 

  ..              .. 

..    ..    ..    hogy a' 
Nemzetsége Vass 

vármegyében publicalva 
vagyon 

  
Halász 
Susanna 

Balogh László 
özvegye. 

..                 

.. 
  ..              .. 

..    ..    ..    hogy a’ férje 
Fehér vgyében 

publicalva vagyon, - 
születésére nézve 

nemtelen az özvegy. 

  
Adorján 
János. 

földmives. 
..                 
.. 

  ..               .. 

..    ..    ..    Hogy a' 
Nemzetsége Vass 

Vármegyében 
publicaltatott. 

  
Adorján 
Magdolna 

Bene János 
felesége. 

..                 

.. 
  ..               .. 

..    ..    ..    hogy az attya 
Adorján Mihál 

publicaltatott ezen n. 
megyében, - s az 1780-ki 

catastrumban 
Weszprémben, vagy 
Pápán elöljőn, - férje 

nemtelen. 

  
Brugoviszky 
Mátyás 

szűrszabó       

Álitja, hogy a’ 
nemzetsége Zágráb 
vgyében publicálva 

légyen. 

  
Horváth 
János 
notarius 

        
Posony vármegyében 

mondja magát publicalva 
lenni 

 


