
Nemesség igazolás Nyitra vármegyében 1754 i 55-ben.
Aczél. Aczél György Vágujhelyen, György, ! nyál, amely szerint Andor István nemesnek is- 

József és István fiával bemutatta Pozsony vár- merteteit el, ezen Istvánnak a fia Andor József, 
megye 1755 évi július 15-én a Magyarbélből amely István Komárom vármegye főadószedője 
származó és Vágujhelyre költözött Aczél György j (generalis perceptor) volt. — Az említett ne- 
részére szóló nemesi bizonyítványát, mely sze- mesi bizonyítvány szerint Andor István előbb 
rint nagyatyja, János 1671-ben a magyarbéli Nagyszombatban lakott, 1686-ban pedig Bécs- 
nemesek közt van összeírva, ezen János fia 
Mihály, Györgynek az atyja. György testvérei 
Fe renc és Mihály Magyarbélen laknak. Váguj- 
helyi járás 325. lapon 115. sz.

ben. Komárom vármegye 1754. évi december 
hó 30-án tanúvallomásokkal igazolta Andor Jó 
zsef kérelmére atyjának, néhai Andor Istvánnak, 
aki Komárom városban lakott, — a nemességét 

Akács. Akács József Nyitraivánkán és és hogy tőle Andor József származott, aki Ko- 
fiai Ignác és József ősi birtokos nemességük alap- márom megyéből jött át Nyitra vármegyében, 
ján Baromiakon kétségtelen nemesek. I. kötet II. kötet 211. és V. kötet 67. lap.
8 és V. kötet 164. lap. Apáthy. Apáthy Márton és András, előb-

Allagovics (Alagovics). Allagovics József, binck a fia István, utóbbinak a fiai, János és 
Ferenc és László testvérek Manigán bemutat- László Gellénfalván laknak, hivatkoznak a vár
ták Lipót királynak Bécsben 1694 évi julius megyei hiteles nemesi összeírásokra, és leszár- 
20-án kelt, Allagovics Mátyás és neje Lukacso- mazásukat beigazolandók bemutatták anyjuk- 
vics Katalin és János, Magdolna és Borbála nak, Borcsányi Katalinnak 1722. évben Gellénfal- 
gyermekei részére adott nemesitő levelét, melyet ván kelt záloglevelét, amely szerint ők András 
1694-ben hirdettek Nyitra vármegyében. Le- fiai, András atyjuk pedig Mártontól származik, 
származásukat igazolták a címeres levélben elő- — Az 1722. évi április hó 18-án kelt zálogle
forduló Jánostól. — Az esedezők Modorban vél szerint Borcsányi Katalinnak, Apáthy And- 
(Pozsonym.) születtek, atyjuk Allagovics János, rás nejének a gyermekei Apáthy Márton, And- 
anyjuk Blaskovics Krisztina. A család címere: rás, Ferenc, Katalin és Anna. — Eördeg László 
Kéksziníi pajzs alján zöld mező, azon egy fe- szolgabírónak 1754. évi október hó 28-án kelt 
hér galamb áll csőrében arany gyűrűt tartva, recognitiója szerint néhai Apáthy Márton, ezen 
a pajzs felső jobb sarkában nap, bal sarkában családból az első, feleségül vette néhai Nagy
félhold látható. Nyílt sisak feletti koronán váthy Gergely leányát, Annát, (aki néhai Jucha 
nyugvó piros ujjú könyöklő kar kivont kardot Mihály özvegye), ettől származott Apáthy And- 
tart markában. Takarók: Arany, kék, ezüst rás, Apáthy Mártonnak és Andrásnak az atyja, 
piros. I. kötet 412. és III. kötet 360. A gellénfalvai birtok a Nagyváthy családé volt.

Alföldy. Alföldy István Mártonfalván, Má- I. kötet 228. lap. 
tyás fia, és fiai Mihály, István és Ferenc, és Apponyi. Néhai Apponyi Jánosnak az
testvére Ferenc, akinek fiai József és János utódai, Pál és János, ősi birtokjoguk alapján 
Mártonfalván ősi birtokjoguk alapján kétségte- Nagyabonyban és másutt, kétségtelen nemesek, 
len nemesek. V. kötet 171. lap. II* kötet 254. és VI. kötet 2.

Almássy. Almássy Károly vármegyei szol- A tady. Arady Imre Galgócon és fia, Fe- 
gabíró, Pereszlényben lakik, Pereszlényijén, renc bemutatta Pozsony vármegyének 1754. 
Körtvélyesen és másutt levő birtokjoga alapján évi november hó 7-én kelt, az ö nemességét
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kétségtelen nemes. II. kötet 349. és IV. kötet igazoló bizonyítványát, amely szerint Arady
1. lap. • ! Imre, Györgynek a fia, aki Jánosnak a fia,

Andor. Andor József, István fia Gergely- Vizkeletről Galgócra költözött; Imre előfordul 
falván, és fiai Mihály, Imre és Miklós, és unó- Pozsony vármegye 1733. évi nemesség igazo-
kái: Mihály, fiai: János és József, Imre fia lási könyvében, és bemutatta II. Ferdinand ki-
László, bemutatták Orbán Pálnak, Pozsonyvárme- rálynak Sopronban 1625. évi október hó 29-én
gye alispánjának 1686. évi nemesi bizonyítvá- kelt, Arady Pál és fia János (Imrének a nagy-



atyja) részére szóló, és 1637. évben Szempcen, Ambrus és neje Rácz Katalin, nem különben 
Pozsony vármegye közgyűlésében kihirdetett Adalbert (Béla) fia, továbbá Babó János, Babó 
nemes levelét. II. kötet 441. és III. kötet 1. lap. András és Babó Pál részére szóló, és ugyan- 

Árvái/. Árvay Pál és fia, János Divéken azon évben Nyitra vármegye közgyűlésében 
lakik, bemutatta Trencsén vármegyének, Török kihirdetett címeres nemesitő levelét, leszármazá- 
ali as Arvay János és neje Kromholcz Katalin, sának igazolására bemutatott egy 1751. évi 
nemkülönben fia, István, és testvére György, február hó 26-án kelt tanúvallatási jegyzököny- 
végiil másik Török alias Arvay István unoka- vet, mely szerint Babó Ferencnek Babó Ger- 
testvér részére szóló bizonyság levelét 1664. gely volt az atyja, és Babó Gergelynek Babó 
évből, amely a nemes levél bemutatásáról szól, András, Babó Istvánnak Babó Imre volt az 
melyet az említettek Lipót királytól kaptak atyja, és Babó Imrének Babó János ; néhai 
Bécsben 1664. évi junius hó 12-én. Árvay 1st- Babó Istvánnak a fiacskája József, aki mindig 
vánnak özvegye Moszticzky Anna, ezek gyér- Mocsonokon lakott és ott is halt meg, atyja 
mekei Mária, Bacho Sámuelné, Éva. Zareczky Babó Balázs volt, és Babó Balázsnak Babó 
Jánosné, Miklós, János és Pál, ezt igazolja a András. Babo Ambrus pestisben halt meg Mo-
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2. alatt becsatolt, a felső ozori kastélyban csonokon, még midőn a török Érsekújvárt 
Ottlik György előtt 1723. évi december hó birta. (Babó armális szövege: Documentorum
23-án kötött oszlálylevél II. kötet 310. és VI. 
köt. 59.

paria. A. pag. 124). A család címere : Kék 
szinü pííjzs, alján zöld inezö, azon egy fehér ló

Augustini/. Augustiny György Galgócon lobogó sörénnyel, kioltott nyelvvel, farkát fel- 
és fia, József, Augustini Ferenc és fiai Antal emelve, mellső lábaival ugrásra készen, hátulsó 
és János, és másik Augustini György és Gás- lábain ál), a pajzs jobb oldalára fordulva ; nyilt 
pár bemutatták III. Ferdinand királynak Novák sisak feletti koronából növő oroszlán mellső jobb 
Márton és általa Augustini Mátyás és Horváth lábaival ragadozásra készen emelkedik kiöltött 
János unokatestvére (consobrinus) részére szóló nyelvvel, kettős, felfelé nyúló farkkal; foszlá- 
Pozsonyban 1655. évi április hó 5-én kelt és nyok: Arany-kék, ezüst-piros. II. kötet 69. és 
1656. évben Nyitra vármegyében kihirdetett V. 27.
nemesitő levelét, leszármazásukat pedig a nyitrai Babőthy. Babóthy Ferenc, Ferencnek a
káptalannak egy 1743. évi január hó 7-én kelt fia. Párucán lakik és fiai János, László és Ig- 
okiratával igazolták, amely szerint Augustini nác, és unokatestvére József, Tamás fia, régi 
András, aki Nemeskürt hőn, Nyitra vármegyében birtokjoguk alapján Párucán kétségtelen neme- 
lakik, Sámuel fia, aki Mátyás fia, és unoka- sek. 1. kötet 11. és V kötet 168. lap.
testvérei György és Gáspár, néhai János Bácskády. Bacskády József özvegye Gel-
fiai, és József és György néhai másik György lért Julianna és fiai József, Károly és Pál, ősi 
fiai, aki az említett András testvére, azonkívül birtokjoguk alapján Bacskafalván kétségtelen 
3-ik György és Ferenc, Mártonnak a fiai, nemesek. I. kötet 5. lap.
György fia, aki Mátyás fia. A család címere: Bacskády Ferenc és fia, kiskorú Antal
Kék szinü pajzs, alján zöld mező, e fölött van Bacskafalván lakik.
egy eke, oldalára helyezett kerék, felső részén Bacskády János Bars vármegyében szol-
egy fészek áll, abban pelikán ül, csőrével mel- gabíró és fiai: Bálint és Miklós, féltestvére 
lét tépi és kifolyó vérével 3 fiát eteti, a pajzs László. A családnak ősi birtoka Bacskafalván
jobb oldala felé fordulva. Nyilt sisak feletti koro
nán egy másik fészekben ülő pelikán, mint a 
pajzsban. Foszlányok: Arany-kék, ezüst-piros.
II. kötet 455. és III. 27. lap.

és máshol, ennek alapján kétségtelen nemesek. 
Van még Barsmegyében Bacskády Pál ottani 
alispán, említett Ferencnek féltestvére és Bacs
kády Péter szolgabíró Trencsénmegyében. II.

Babó. Babó Ferenc Vecsén lakik, fiai: kötet 255. és VI. kötet 3. lap.
Ferenc és István és unokatestvére, István be- B ada de Bodófalva. Bada János Csejthén
mutatta eredetben III. Ferdinand királynak lakik fiával, Mihállyal, bemutatta a kérelmére 
Bécsben 1652. évi május hó 15-én kelt, Babó Turóc vármegye által 1725. évi junius hó 8-án
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Turócszentmártonon tartott közgyűlésből ki
adott nemesi bizonyság-levelet mely szerint Bada 
János és Ferenc, néhai Imre fiai, aki néhai 
Bada de Bodófalva György fia, ezen György 
Nyitra vármegyébe jött át Csejthére, fia Imre 
is ott lakott haláláig, nemességüket igazolták 
a Túróéban lakó Bada György és Dániel de 
Bodófalva atyafiak. II. kötet 513. és III. kö
tet 123.

Baghy alias Gödör, lásd Gödör V. 25.
Bajcsy. Bajcsy Antal Bácsmegyében (Ne

mes) Militicsen lakik, fiai József, Pál és Antal, 
testvére János szintén ott lakik, bemutattak 
egy elismervényt, amelyből kitűnik, hogy néhai 
Bajcsy Jakab a címeres nemesítő levelet a család 
többi tagjainak kiadta; ettől a Jakabtól származik 
az esedező, amit következőleg igazol; Jakab
nak a fia János, Jánosnak a fia István, István
nak a fia pedig Antal, aki 1714. évi május 
29-én született Nagykéren Bajcsy István és 
Malonyay Katalin szülőktől, akik ugyanott há
zasodtak 1711. évi május hó 6-án. — Bajcsy 
Jakab Nagyszegen lakott, fiai János és Albert 
I ardoskedden laktak. A tanúvallomások szerint 
néhai Bajcsy Jakabnak az atyja Bajcsy Lukács 
volt. Ezen Jánosnak és Albertnek elei Bajcsról 
szakadtak Tardoskeddre. I. kötet 185. és V. 
kötet 83. lap.

Buynovics (Banovics). Bajnovics István, 
néhai Pál fia Csárin lakik, fiai János és Imre, 
nemkülönben György, másik György fia, aki 
említett Pál testvére, Szoinolánkán lakik és 
fiai Ferenc és József. 60 éven felüli nemesi 
joggyakorlatuk alapján nemességüket elismer
ték. II. kötet 634. és VII. kötet 15.

Bakai/. Bakay Mihály Kishinden, testvé
rei Mátyás és Antal, hivatkoznak a vármegye 
régi nemesi összeírására, ahol előfordul Pá! 
nagyatyjuk, akinek fia Ferenc és ennek fiai a 
fentiek. Bakay Pál, Bakay Mátyásnak és Pé
tertől származott Csuha Erzsébetnek fia 1748. 
évi július hó 14-én végrendelkezett Kishinden, 
fia néhai József, kinek árvái Mihály, Mátyás és 
Antal, és leánya Zsuzsanna. I. kötet 11 1. és 
V. kötet 121. lap.

Bakó. Bakó 1st van Dvornikon (most Béla- 
udvarnok) lakik, és unokaöccse Bálint, néhai 
Ferenc fia hivatkozik a régebbi és ujabbkori 
nemesi összeírásokra. A tiszti ügyész ellenveti,

hogy az 1693. évi conscriptióban ifjabb Baka 
István és nem Bakó neve fordul elő. Erre Bakó 
István bemutatja Lipót királynak Bakó István 
és Mihály, továbbá Bakó István és neje Kle
men Dorottya és gyermekei István, Katalin, 
Anna és Zsuzsanna, valamint Bakó Mihály és 
neje Branik Anna és Ferenc és János fiai ré
szére Bécsben 1692. évi október hó 12-én kelt 
és 1695. évben Nyitra vármegye közgyűlésében 
kihirdetett nemesítő levelét, az esedező a nemes
levél szerzővel első fokú rokon. A család cí
mere : Kék szinü pajzs, alján zöld mező, azon 
egy torony áll, amely fölött két egymással 
szemben álló oroszlán, mellső lábaival egy 
arany spanyol keresztet tart, kettős, felfelé álló 
farkkal, pirosló kiöltött nyelvvel; és az egész 
pajzsot királyi korona takarja. Foszlányok: 
Arany-piros, arany-kék. II. kötet 278. és VI. 
kötet 30.!

Bukass. Bakos Máté Nyilrán, Mátyás ne
vében is, aki Antal iia, aki Mátyás fia, régi 
kétségtelen nemesek. V. kötet 159.

Baksay. Baksay Ferenc és Ádám hivat
koznak a 60 évet felülhaladó nemesi összeírá
sokra, amelyekben nagyatyjuk Ferenc, és ké
sőbbiekben atyjuk, Ádám és ők maguk is ben- 
foglaltatnak. A 60 év előtti időkből előfordul
ván a nemesi összeírásokban nemességük 
elismertetett. II. kötet 465. és III. kötet 50. lap.

Balassi/. Balassy József Ürmincen bemu
tatta Lipót királynak Bécsben 1/01. évi január 
hó 20-án kell, Bal assy Péter, neje Ottrubay 
Borbála és gyermekeik József, Anna, Ilona és 
Zsuzsanna részére szóló, és ugyanazon évben 
Nyílra vármegyében kihirdetett címeres nemesítő 
levelét. Miután atyja, Péter, és az esedező is a 
nemesítő levélben foglaltatik, nemessége elismer
tetik. A család címere : Kék szinü pajzs alján 
zöld mező, amely fölött fészkében ülő fehér 
pelikán látható kiterjesztett szárnyakkal, mellét 
tépve, kifolyó vérével fiait eteti, nyílt sisak 
feletti koronából kékruhás férfi emelkedik ki, 
balkezével csípőjére támaszkodva jobbjával piros 
zászlót tartva lobogtat. Takarók : Arany-kék, 
ezüst-piros. I. kötet 242. és IV. 141.

Balázsi/. Balázsy Ferenc Cabajon és fiai 
János, Ferenc András és testvére János, 
nemkülönben Szelöcéről Ferenc és Mihály és 
Ferencnek a fia, István és Mihálynak a fia, szin-
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tén Mihály, azonkívül Mihály, István és Ferenc, 
akik Cabajon laktak, kétségtelen nemesek. V. 
kötet 162.

Ballon. Ballon István Boriban, hivatkozik 
a régi nemesi összeírásokra, melyekben őse, 
Zsigmond 60 év előtt benfoglaltatik, ettől szár
mazott Tamás és ettől István: Ballon Tamás 
szolcsánkai eredetű, született 1699. évi julius 
hó 22-én, szülei Ballon Zsigmond és Koszto
lányi Braur Magdolna, a körösi plébánián beve
zetve (sub A.), Ballon Mária, Császár Ferenc 
neje, és Ballon Anna Loboda György neje, 
nemkülönben István, néhai Ballon Tamás fia, 
mint felperesek, Ballon Mária Dohnányi György 
neje és Ballon Borbála Tans János neje, nem
különben Ballon Anna, Apponyi Károly neje, 
mint fiának, Halus Jánosnak, aki előbbi házas
ságából származik, gyámja, alperesek ellen per
lekednek a szobotisti kúria miatt 1748. augusz
tus 19-én (sub B.). II. kötet 506. és Ili. kötet 
113. '

Ballon (Balon). Balon Ferenc és fia Já 
nos Szalakuszon ősi szobotisti birtokjoguk 
alapján a szakolcai járás kétségtelen nemesei 
közé soroztainak. VII. 4.

Balogh. Balogh János, nagytapolcsányi 
királyi postamester, fiai Pál, Sándor és Imre 
bemutatta Lipót királynak Bécsben 1670. évi 
február 15-én kelt és Nyitra vármegyében 
Nagytapolcsányban ugyanazon évben kihirde-
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tett, Balogh Adám, neje Korenszky Ilona, leá
nyai Borbála és Jusztina, és testvére Balogh 
János részére kiadott címeres nemesitő levelét, 
eredetiben, függő pecséttel, amelyben az esedező 
atyja, János is benfoglaltatik. A nemes levél 
meg van hiteles másolatban. (IV. 161. lapon). 
A család címere : Kék szinü pajzs, alján zöld
mező, azon természetes színű párduc áll, mellső 
bal lábával kivont kardot villogtat, jobbjában 
levágott török fejet tart, a pajzs baloldala felé 
fordulva. Nyílt sisak feletti koronából növő 
magyar páncélos vitéz, bal kezében kivont 
kardot villogtat, jobbjában levágott törökfejet 
tart. Takarók : Arany-kék, ezüst-piros. I. 252. 
és IV. 161.

Balogh. Balogh János Síssón, és fiai Gás- j 
pár, Barsmegyében Eny községben, Sándor és 
Mihály ősi sissói birtokjuk alapján kétségtelen
nemesek. II. 355. és IV. 8.

Balogh. Balogh János és Pál Kopcsány- 
ban igazolják, hogy ők Jánosnak a fiai és né
hai Márton unokái, akik a vármegye régi 
nemesi összeírásaiban előfordulnak, bemutat
nak egyúttal egy 1754. évi december 
hó 7-én kelt tanuvallatási jegyzőkönyvet is, 
amelyből kitűnik, hogy Pál és János másik 
János fiai, az pedig Márton fia ; János és Már
ton Kopcsánban laktak. II. 657. és VII. 12.

Balogh. Balogh Ferenc Cabajon és test
vére János, Ferenc fiai kétségtelen nemesek 
régi birtokjoguk alapján. V. 161.

Balogh alias Szabó. Balogh Ferenc alias 
Szabó, és fiai Mihály és Imre, és néhai unoka- 
testvérének Miklósnak a fia János bemutatták
III. Ferdinand királynak Ebersdorffban 1655. 
évi julius hó 20-án kelt, Balogh András és 
testvére Balogh István és annak János részére 
szóló és 1659. évben Komárom vármegyében 
kihirdetett címeres nemesitő levelét eredetben, 
függő pecséttel, az esedezőnek az atyja Ferenc 
volt, ezé a nemes levélben előforduló András 
és ezt igazolja a 2. alatt bemutatott tanú 
vallatással, amely szerint az említett And
rásnak, aki Ferenccel egy testvér volt, János 
volt az atyja, az instans atyja Ferenc volt, 
de közönségesen nem Balogh, hanem Szabó 
Ferencnek hivattatott és öreg atyja And
rás volt, akik Nemespannon laktak. A család 
címere : Kék szinü pajzs, alján zöldmező, a 
mellett gyors folyó folyik és azon fehér hattyú 
úszik kiterjesztett, repülésre kész szárnyakkal, 
hajlított nyakkal, csőrében kifeszitett nyilat 
tart a közepén, a pajzs jobb oldala felé for
dulva, a pajzs felső jobb sarkában félhold, bal
sarkában pedig ragyogó csillag látszik. Nyilt 
sisak feletti koronából növő másik hattyú, 
mit a pajzs alak. Takarók: Arany-kék, ezüst
piros. I. 116. és V. 103.

Balun (gallon). Balun Ferenc és fia Já
nos Szalakusz, lásd Ball on és Balon alatt II.
554. és VII. 9.

Balus. Balus János, Pál és István, néhai 
János fiai Rohón, és az említett János fiai, János, 
Ferenc és József kiskorúak ; nemkülönben 
Császtkócon lakó (néhai Imre kiskorú fiai) János, 
Pál és István, és Nagybossányban lakó Ferenc, 
a régi nemesi összeírásokban előfordulván elő
deik, nemességüket elismerték. II. 629. és VII. 8.
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Bangya alias Filő. Bangya János vagy 
Filó Lapásgyarmaton Miklósnak a fia, lapás- 
gyarmati és nagyemőkei ősi birtokjoga alap
ján kétségtelen nemes. I. 5.

Banovics (Bainovics). Banovics József 
Nemesjácon és fiai Márton és Pál régi nemesi 
összeírásokban előfordulván, nemességét elis
merték. A család Szomolánkán székelt, József
nek az atyja, Márton jött át Szomolánkáról 
Nemesjácra, amit a becsatolt keresztlevéllel 
bizonyít, amely szerint József 1704. évi már
cius 2-án született Jácon, Banovics Márton és 
Benyo Anna szülőktől, Márton előfordul a 60 
év előtti nemesi összeírásban. II. 395. és IV. 75.

Banovics. Banovics István Boriban, és 
fiai Márk és Mihály hivatkozik a 60 év előtti 
nemesi összeírásokra, amelyekben előfordul 
nagyatyja néhai Banovics Sebestyén, leszár
mazását a tanúvallatással igazolja, amely 
szerint Banovics Adám, György, István, nem
különben Ferenc, másik Ádám és István ké
relmére 1731. évi február hó 12-én Flolicson 
igazolják a tanúk, hogy néhai Banovics Sebes-

W

tyén, a nemességszerző Adámtól származik, és 
ezen Sebestyén nagyatyja volt Istvánnak, Fe
rencnek, Adámnak, Györgynek, másik Ádám- 
nak és Istvánnak. II. 472. és III. 59.

Banovics (Banyovics). Banovics Márton, 
István fia, Kuttin és kiskorú fiai János, Ádám, 
Ignác és László, nemkülönben testvérei Ádám 
és György, továbbá Pál Szomolánkán Ádám- 
nak a fia, aki említett István testvére, de And
rás is Kuklón, Pozsonyvármegyében, és nem
különben ennek testvérgyermekei Márton, Mo- 
csonokon és ennek kiskorú fiai Márton, József, 
György és János, és János Cabajon és fia 
László, nemességük ősi gyakorlatában lévén 
elismertettek. II. 627. és VII. 7.

Banovics (Bajnovics). Bajnovics István — 
Pálnak a fia Csáriban, és fiai János és Imre, 
ép úgy György, másik Györgynek a fia, aki 
említett Pál testvére, Szomolánkán és fiai Fe
renc és József, régi nemesi joggal élvén, ne
mességük elismertetett. VII. 11.

Baranovics. Baranovics Miklós és Mihály 
testvérek Krencsen, nemességük igazolására 
bemutatják Nyitra vármegye 1730. évi novem
ber hó 10-én kelt nemesi bizonyítványát, a 
melyben hivatkozás történik az 1629. évi címe

res nemesitő levélre, melyet Baranovics Miklós 
és Mihály kaptak, és igazolják, hogy ők Mi
hálynak az unokái, aki a nemes levélben elő
fordul. Az 1730. évi nemesi bizonyítvány sze
rint Baranovics Mihály, Márton, Miklós és 
János bemutatták az 1629. évi armálist, és iga
zolták, hogy ők Miklósnak a fiai, aki a nemes 
levélben előforduló Mihálynak a fia, a nemes 
levél kihirdetése 1630. évben Nyitra vármegyé
ben történt. II. 298. és VI. 55. A neme
sítő levél, melyet II. Ferdinand Bécsben 1629. 
évi szeptember hó 7-én Baranovics Miklós és 
testvére Mihály részére adományozott, egyszerű 
másolatban őriztetik II. 56. jelzet alatt, hiányos 
szöveggel, a címer, amennyire a hiányos szöveg
ből kivehető, a következő : Kék színű pajzs, 
alján hármas zöldhalom, azon egy bárány, lá
bával egy rúdon lengő kettős zászlócskát tart, 
vállára támasztva, a pajzs jobb oldala felé for
dulva, a pajzs aljától egy piros mező, ugró labda
alakjában (in trigoni speciem )..............................
jobbról arany-csillag, balról félhold ragyog. 
Nyílt sisak feletti koronából növő másik 
bárány, a pajzs alak. Takarók : Kék-arany, pi
ros-kék.

Bárdy. Bárdy János, néhai Sándor fia, 
Szakolcán és fiai Ignác és János, nemkülönben 
testvére György Nagyszombatban hivatkoztak 
a régi nemesi összeírásokra, és nemesi joguk 
gyakorlatában meghagyatnak. II. 601. és VII. 17.

Bárányay. Baranyay László Pozsonyban 
helytartósági tanácsos, örökölt ősi kisbucsányi 
birtokjoga alapján kétségtelen nemes. II. 437.
és III. 418.

Baross I. Baross Miklós, István fia, néhai 
György fia, még kiskorú Sasváron, ősi birto
kos nemesség alapján kétségtelen nemes. I.
450. és III. 717.

Baross II. Baross Mátyás Vágujhelyen és 
fia József bemutatta 1 rencsén vármegyének 
Baross János és Márton testvérek részére szóló 
1680. évi nemesi bizonyítványát, mely szerint 
Baross János és Márton testvérek, néhai Mik
lósnak a fiai, néhai idősbb Baross Ádám, fia 
néhai Jánosnak, fia néhai Miklósnak, fia néhai 
Mártonnak, fia ismét néhai nemes Barossay 
Jakabnak de Bellus, és szintén másik Baross 
ifjabb Ádám, néhai György fia, néhai említett 
Miklós fia, aki néhai Barossay de Bellus Ja-
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kab fia, eszerint néhai II. Rudolf király Po- Boldizsár, és másik unokatestvértől Jánostól 
zsonyban 1578. évi április hó 13-án kelt adó- származó Gáspár, aki a Nádasdy ezredben
mány levelével néhai bellusi Baross Pétert és j szolgál, bemutatta Lipót királynak Bécsben
nejét Frabricius Brigittát, Anna és Margit leá- 1686. évi október hó 5-én Bartha Mihály de
nyát, hasonlóan Jakab testvérét és annak gyér- Pann, és testvérei János és Adám, továbbá
mekeit Pétert, Jakabot, Mártont, Györgyöt és Bartha István de Pann és ennek fiai Ferenc és 
Borbálát a nemesek sorába emelte; ezen armá- Pál, nemkülönben Csarada Mihály és Nigrínyi 
lis levelet kihirdették 1 rencsén vármegyében János nővérei gyermekei részére, (kik azelőtt 
1579-ben, sőt ezt az armálist bemutatták í ren- is nemesek voltak) szóló és 1687. évben Nyitra 
csén vármegyében 1614-ben is Baross Jakab, vármegyében kihirdetett címeres levelét, az ese- 
Márton és György részére. Az említett néhai dezö András elsőfokú rokonságban van a ne-X « j * r
idősb Baross Adám és ifj. Baross, az említett mességszerzővel, Adámnak fia. I. 163. és V.
néhai Barossay Jakabtól, szép apjuk nagyap- 112. A nemesitő levél hiteles másolatban Docu-

*

jától (atavo) származnak, és ezen két Adám, mentorum Paria A. pag. 88. alatt őriztetik. A 
(idb. és ifj.) Nyitra vármegye nemesei közé fel- család címere : Kék szinü pajzs, alján zöld mező, 
vétetnek 1688-ban ; a keresztlevél szerint azon páncélos könyöklő kar, három sarukapocs 
1674. évi junius 4-én született Vágujhelyen által átszúrva (tribus solearum claviculis per- 
Baross Miklós, szülei Baross János és Katalin, cussum) markában meztelen kardot tart, rajta 
II. 147. és I. 533. átszúrt véres törökfej, egyfelül hold, másfelül

B alta  (Bartha de Pann). Bartha András csillag ragyog. Nyílt sisak feletti koronán a 
Pannon, fiai János, István és Tamás, és István pajzsbeli páncélos kar. Takarók: Arany-kék,
fia, Mihály, és Tamás fia, János, és unokatest- ezüst-piros. 

|1 vérei (patrueles) Mihálytól: Menyhért, Gáspár és Folyt. köv.

A Miskolczi Bodnár család
Irta : M isk o lczy -S im o n  J á n o s .

Régi miskolci család, melynek tagjai év
századokon át a református papi pályán mű
ködtek. Legismertebb tagja a családnak Mihály 
füleki pap, ki a török világban átélt viszontag
ságok után az I. Lipót alatti ellenreformáció 
idején olaszországi fogságban halt meg s ki 
az irodalomtörténetben is nyomokat hagyott 
maga után.

A család címeres nemeslevelét Bodnár 
András szerezte II. Mátyás királytól 1609. de
cember 2-án Pozsonyban s Borsod vármegyé
nek Sajószentpéteren tartott közgyűlésében hir- 
dettette ki 1610. május 12-én.1) Az armálisba 
a nemessségszerzőn kívül felesége Nagy Anna 
s fiai János és Márton is fel vannak véve.

Nemes Bodnár János 1626-ban mint mis
kolci birtokos emlíUetik.2) Fia János és ennek
neje Czukor Dorottya pedig 1646-ban elcseré
lik a Koromháza pusztán levő részjószágukat

') Borsod megyei H. 3. jkv. 840. I.
*) Ugyanott. Acta Protocollata, IX. III. 408.

Szirmay Péter zempléni alispán és neje Keczer 
Annának a görömbölyi Ágh nevű szőlőjéért. *)

A család hamar tekintélyes helyet foglalt 
el Miskolc város polgárai közt. Már a nemes
ségszerzőnek az armálisban is említett fia János 
1643— 1645-ig Miskolc főbírája volt, a város 
évkönyvei szerint.

Bodnár János fiai: Miskolczi Bodnár Mi
hály — a későbbi hitvértanú — és István 1670, 
november 22-én Miskolcon osztálylevelet állí
tanak ki egymásközt s az atyjukról maradt 
Kandia-utcai telek, ház, istálló, más melléképü
letek, továbbá szilvások, veteményes kertek, 
pince, rétek, szőlők (Közép-szer), szántóföldek 
s háziállatok felett atyafiságosan megosztoznak.1) 
Az okiratot a szolgabíró és esküdt előtt írták 
alá és erősítették meg címeres pecsétjükkel.

Egy 1671. junius 29-én Miskolcon kelt, 
szintén magyar nyelvű szerződés szerint tiszte-

a) Ugyanott. Adu Protocollata, XI. II. 93.
Á ) Borsod megyei It. Nemesi iratok 105. sz.




