
A Nemes családdal kapcsolatos iratmásolataim (a Márkus család nemeslevelét lásd 

hátul):

------------------------------------------------------------------------------------

---

1. Színezés nélküli címerkép, mely az okmányon Nemes Mózes neve mellett

   látható, vörös viaszba nyomott pecséten fordul elő

   Abaúj-Torna vm. lt. Nemesi Iratok 244.   Kassa,  1909.01.25.

   (Cimer_1909.pdf, Nemes3_teljes.jpg)

2. Nemesi oklevél Nemes Balázs 1651. (6 oldal)

   "Hogy ezen másolat a Nemes József királyi kúriai tanácsjegyző,

   járásbíró úr, budapesti (VIII. Rökk Szilárd utcza 20.) lakós,

   nagybégányi (beregmegyei) földbirtokos által eredetiként felmutatott,

   bélyegtelen nemeslevéllel szóról-szóról megegyezik, bizonyítom."

Budapest, 1911.03.15.

   (Nemesi_oklevel_1651.pdf)

3. Hivatalos Másolat a Nagykállóban 1794.12.01-én kelt iratról

   Beregszász 1798. (2,5 oldal)

   Bereg vm. lt. Nobilitana 1678.       Beregszász, 1911.05.02.

   (3-as_irat.pdf)

4. Fogalmazvány Beregszász 1798.08.22. (1,5 oldal)

   Bereg vm. lt. Nobilitana 1678.       Beregszász, 1911.05.02.

   (4-es_irat.pdf)

A 3. sz. irat részletei:

----------------------------------------------------------------------

Comitatus de Zabolch, N:Kálló

Szabolcs megye,       Nagykálló  1794.12.01.

Eotum Egregii  Gabriel in oppido Hajdonicali Nánás, et Nicolaus,

Akkor kiváló   Gábor   városban  Hajdúnánás,     és Miklós

      tisztelt

uterque   Nemes, in   Libera Regiaque Civitate Debreczeniensi degentes,

mindkettő Nemes,      szabad királyi  városban debreceni      származó

      tartozó

alter item    Gabriel pariter Nemes Helveticae Confessioni addictorum

másik szintén Gábor   egyformán Nemes evangéliumi helvét hitvallású

      éppúgy       hasonlóan

       c!

Evangelicorum in Possessione Eör, Comitatui  huie nostro ingremiata

      őri földbirtokos,   megyénknek lám  bekebelezett

residentium Verbi Divini   Minister, Nominibus  etiam

lakos     Isten igéjének szolgája, nevének  ugyancsak (még)

 azonfelül

filiorum suorum et quidem   Gabriel Nanasiensis Gabrielis,  Nicolaus

az ő fiainak és bizony   Gábor   Nánási Gábornak a, Miklós

   mégpedig

vero   Debreczeniensis

valójában debreceni

Gabrielis,  Nicolai,  et Josephi,  Gabriel denique Eöriensis

Gábornak a, Miklósnak a, és Józsefnek a, Gábor  végül  őrinek a

 tehát

 röviden

Josephi,     Samuelis,   Moysis,     Sigismundi,    Gabrielis et

Józsefnek a, Sámuelnek a, Mózesnek a, Zsigmondnak a, Gábornak a és

Stephani

Istvánnak a

omnium omnino  Nemes petierint  nos debita  cum Instantia humilime,

mind egyszóval Nemes folyamodtak minket terhelve kérvénnyel    alázatos,

összes



      a!

qvatenus nos authenticus Sibi,    super  vera, et indubia

minthogy mi  hiteles  magának,  felett igaz, és kétségtelen

eorundem

ugyanannak a

nobilitate, Litteras nostras Testimoniales extradare vellemus,

nemes,     levelünket      tanúlevél    kiadni    akarjuk

ac dignaremur.

és méltattatunk.

....

et Hungariae Regis  Ferdinandi Tertii pro Blasio Nemes et per eum

és Magyarország király Ferdinánd  3.  Balázsnak  Nemes és  az ő

Andrea Filio,  hujusqve Filiis, Andrea   itidem et Georgio   pariter

András fiának, ennek fiainak, Andrásnak éppúgy és Györgynek éppen

úgy

Nemes Die  vigesima qvinta Mensis Julii  Anno Millesimo Sexcentesimo

Nemes nap  25-én    hónap  július év   1651.

Qvinqvagesimo primo Clementer concessas,  et clargitas, ac Anno

    kegyesen  engedélyez, és ?????????, és év

Millesimo Sexcentesimo Qvinqvagesimo Secundo feria  proxima

1652.      szünet következő

ante festum exaltationis Sanctae Crucis

ünnep előtt felmagasztaltatása a szent keresztnek (szept. 14)

in Cottu hocce publicatas Litteras Armales    exhibuissent,

megyében ide   kihirdet   levél    nemes      megmutat,

      kiad

ac ultro     Gabrielem qvidem  Nánásiensem Andreae,   Nicolaum

és azonkívül Gábort    bizony  Nánási    Andrásnak (a), Miklóst

       azonban

vero   Debreczeniensem Gabrielis Fratrum Carnalium et

valójában debreceni   Gábornak  a vér szerinti testvérnek a és

ulteriorum Filios

távolabb levő fiai

fuisse, eosdemqve Andream et Gabrielem ex Gregorio, Filio Andreae

volt, még   Andrást és Gábort    Gergelytől,  András fiának

Armalibus  inseriti  Filii Andreae, Filii Blasii Nemes Armalium

nemeslevél beilleszt András fiai,   Balázs fiai  Nemes nemeslevél

Imperatoris  natos esse,

elöljáró  született,

vezető

Fassionibus trium Testium primi octoginta unius, secundi octoginta,

valláslevél 3   tanu   első 81,  második 80,

megerősít?

Tertii  octoginta qvinqve aetatis annorum Consveta modalitate

harmadik 85    életidő év    szokásos törvényes

authenticatis evicissent, praedictum   vero  Gabrielem Nemes

hitelesített  szavatolt,  fentemlített valójában Gábort    Nemes

Eöriensem,

őri,



filium fuisse Michaelis, Filii Georgii    Armalibus  inserti,  filii

fiát   volt   Mihály,  fiai  Györgynek a nemeslevél beilleszt, fiai

praefati     Senioris Andreae   Filii saepe dicti Blasii

fentemlített idősebb  Andrásnak a fiai gyakran mondott Balázsnak a

Nemes Armalium

Nemes nemeslevél

Litterarum Impetratoris Fassionibus duorum Testium, primi qvidem

levél    alapító valláslevél 2    tanu,    első  azonban

megerősít?   bizony

Octoginta duo, Secundi autem Septuaginta trium aetatis Annorum Suo

82,        második pedig 73        életidő év      maga

modo   authenticatis Comprobassent, usum    porro   nobilitatis ultra

módján hitelesített  megerősít,     használ ezentúl nemesség túl

memoriam

emlékezet

humanam imperturbate ad praesentia usqve tempora exercitum,  retentionem

emberi bántatlanul  színe elé    időig  hadrakelés, visszatartás

item Nominis et Conservationem Armalium   Sufficienter edocuissent,

szintén nevek és fenntartás   nemeslevél elegendő   bizonyít,

   gondviselés

et ex eo superatis  difficultatibus per Fiscum nostrum Magistratualem

és -ból    elintézzük megnehezítésnek   ügyészünk  köztisztviselő

positis per Sedem nostram Iudiciariam, factaqve superinde nobis

feltesz törvényszékünk által,        csinálva azonfelül nekünk

  velük

relatione, per

viszony,

nosqvoqve pro  veris, et indubitatis Nobilibus recogniti extitissent.

általunk  igaznak,    és kétségtelen nemesnek  elismer  vél

 tart

....

**********************************************************************

Némethy Balázstól kapott első bekezdés:

A Debrecen Szabad Királyi Város Polgárságához tartozó Hajdúnánás

Városából származó kiváló Nemes Gábor és Nemes Miklós, valamint az őket

követő Nemes Gábor, aki evagélikus helvét hitvallásu, Őr birtokosa, a mi

megyénknek bekebelezett lakosa, Isten igéjének szolgája, megnevezzük

szintén továbbá az ő fiaikat és azokét is, Nánási Gábor Gáborját,

Debreceni Gábor valójában Miklósát, Miklósnak és Józsefnek, Gábornak,

röviden Őri Józsefnek, Sámuelnek és Mózesnek, Zsigmondnak, Gábornak és

Istvánnak, a Nemes család összes tagja nevében alázatosan kérvénnyel

folyamodtak hozzánk, minket megterhelve, mivelhogy mi hitelességet,

minden kétséget kizáróan, ezennel e bizonyítványt írásban méltányolva

kiadjuk.

**********************************************************************

Az első bekezdés némileg módosítva:

Szabolcs megye, Nagykálló  1794.12.01.

A Hajdúnánás városából származó kiváló Nemes Gábor és a Debrecen Szabad 

Királyi Városból származó kiváló Nemes Miklós, valamint Nemes Gábor, aki 

evagélikus helvét hitvallásu, Őr birtokosa, a mi megyénknek bekebelezett 

lakosa, Isten igéjének szolgája, megnevezve szintén továbbá az ő fiaikat 

is, Nánási Gábornak Gábor fiát, Debreceni Miklósnak Gábor, Miklós és 

József fiát, végül Őri Gábornak fiait, Józsefet, Sámuelt, Mózest, 

Zsigmondot, Gábort és Istvánt, akik a Nemes család összes tagja nevében 

alázatosan kérvénnyel folyamodtak hozzánk, mivelhogy a hitelesség

minden kétséget kizáró, ezt méltányolva ezennel e bizonyítványt írásban 



kiadjuk.

A 4. sz. irat részletei:

----------------------------------------------------------------------

Comitatus Bereghien, Bereghszász

Bereg megye,      Bereghszász, 1798.08.22.

Eotum Nobilis et Egregius Samuel Nemes   pro nunc Scholae Helveticae

Akkor nemes  és  kiváló   Sámuel Nemesnek     most iskola  helvét

Confessioni addictorum Beregszásziensis Rector exhibuit Nobis  certas

hitvallású        beregszászi tanár  kiad nekünk bizonyos

velük

Literas Testimoniales ex     Generali Congregatione I:- Cottus

levél tanúlevél     -ból   közgyűlés megye

Zabolcsiensis

Szabolcsi

die 1a Dec. 794      NKállo   viae Gabrieli, cum filio aeque

1794. dec. 1. napján Nagykállóban útján Gábornak, fiával    egyformán

Gabriele Nicolao

Gáborral Miklóssal

cum filiis Gabriele Nicolao   et Josepho,   nec non    alteri Gabrieli

fiaival    Gáborral Miklóssal és Józseffel, úgyszintén másik  Gábornak

    se nem

cum filiis Josepho   Mojse    Sigismundo  Gabriele Stephano  et

fiaival    Józseffel Mózessel Zsigmonddal Gáborral Istvánnal és

Samuele   moderno

Sámuellel kortárs

Supplicante Testiomonialium Exhibitore omnibus Nemes, Super  vera

kérve     tanúlevelet     kiadó      mind    Nemes, felett igaz

indubiaqve    praerecensitorum Familiae Nemes Hominum Nobilitate,

kétségtelenül előbb felsorolt  család Nemes ember   nemes ,

extradatas, petiiqve   debita cum cum Instantia humillime, qvatenus

kiadások  , folyamodva terhelve     kérvénnyel   alázatos,  minthogy

easdem publicare acceptareqve,  ac super  Publicatione hac authenticas

       kihirdet  figyelembevéve, és felett kihirdetés itt hiteles

 elfogadva

Testimoniales. Nostras extradare vellemus dignaremurqve, Justo proinde

tanúlevelünk        kiadni  akarjuk  méltatva     , igaz  azért

Supplicantis Egregii Samuelis  Nemes petito  annuentes  exhibitas

kérve      kiváló  Sámuelnek a Nemes kérvény jóváhagyva kiad

Nobis

nekünk

velük

Testimoniales publicari fecimus  in haec verba:       Nos Universitas A

tanúlevél     ki fogjuk hirdetni ezekkel a szavakkal: mi  közönségünk

Qvibus praevio modo  publicatis,  ac Fisco  qvoqve Magistratuali

akiknek előbbi módon kihirdetjük, és ügyész aki    köztisztviselő

nihil in contarium obvertere qveuntes acceptatis,     qvemadmodum

ellenvetés nélkül      amiket   figyelembevéve, amiként

      elfogadva,



Supplicantem

kérelmező

Egregium Samuelem Nemes per eumqve Fratres ejusdem Josephum

Kiváló  Sámuelt  Nemes rajta keresztül testvéreinek Józsefet

Mojsem Sigismundum Gabrielem et Stephanum a comuni Genitore Gabriele

Mózest Zsigmondot  Gábort    és Istvánt   közös    őstől    Gábortól

progenitos

ősatya

Congenerationales    item    Gabrielem cum Filio aeqve    Gabriele et

vér szerinti atyafi  szintén Gábort    fiával  egyenlően Gáborral és

Nicolaum

Miklóst

cum Filiis Gabriele Nicolao   et Josepho   praeinsertis

fiaival    Gáborral Miklóssal és Józseffel előrebeilleszt

Testimonialibus

tanúlevélnek v. tól

nominetenus inductos   omnes omnino    Nemes in numerum verorum

névszerint  bejegyzett mind  egyszóval Nemes számában valóban

indubiorumqve

kétségtelenül

Comitatus Nostri Nobilium adnumeramus,   cooptamus    et aggregamus,

megyénk  nemes   hozzászámítjuk, kiegészítjük és számítjuk,

ita   praeexhibitas authenticas omniqve prorsus Chrysi carentes

olyan előre kiad    hiteles mind előre arany  nélkülözött

egyenest

teljesen

röviden

ICottus

megye

Zabolcsiensis Testimoniales hisce in Transumpto aliarum Litterarum

Szabolcs      tanúlevél     innen másolatban a másik levelünknek a

Nostrarum absqve omni diminutione,

  nélkül mind csökkentés,

A Márkus család nemesi okleveléből (Nemesi_oklevel_1688.pdf):

-------------------------------------------------------------

Eundem itaque     Joannem Markus,  ac per

Ebből  következőleg Jánost  Márkust, és keresztül

ipsum, Petrium, una cum Joanne,   et Paulo

rajta, Pétert, együtt Jánossal, és Pálnak

Filys, et Susanna   filia ipsius. Georgium

fiának, és Zsuzsanna leányának.    Györgyöt

item Markus, cum consorte poriter sua

szintén Márkus, házastársával

Dorothea Kartik, Joanne   filis, at altera

Dorottya Kartik, János   fia  , és másik

F



Dorothea Melchis privigna, Iratres eiusdem,

Dorottya Melchis mostoha leány, testvéreinek

Statu,   et conditione ignorili,

társadalmi állás, és feltétel nem vesz tudomást,

     o!        n!

in qui hactemu parsritiste dicurtur

amiben odáig   ??????????? ki fogják nevezni

    s

de Regiae nostrae potestatis plenitudine

   király miénk   hatalom    tökéletes

et gratia speciali eximentes,

és kegy   különös  kitűnő   ,

in coetum, et numerum verorum atque

gyűlésben, és számít  való(ban) és

indubitatorum menorati Regni nostri

kétségtelenül vezet    országunk

Hungariae, partiumve eidem   annexarum

magyar,    kapcsolva ugyanaz összeköt

   függeszt

Nobilium duximus annumerandos, cooptandos,

nemesség vezet  hozzászámít,  kiegészít,

et adscribendo.

és bejegyez.

NOS LEOPOLDUS ... 1688. nov. 25.

MI  LIPóT

Márkus György szepsii pap 1846. aug. 28. Jászóvár


