szerzése. Igazán nem szolgálja a közérdeket ez
a méltánytalan szigor.
A fentvázolt szellemben módosítandó
volna a törvény, ami annál könnyebb, mert
kis állományú tisztikarról van szó és szinte
nevetséges, hogy pl. az államtudományi állam
vizsgát tett levéltáros képesítési pótlékot kap,

mig az, aki az orsz. levéltári fogalmazói szak
vizsga vagyis a legmagasabb képesítés birtokában van, pusztán azért, mert nincs fő
iskolai oklevele, hanem csak abszolutóriuma,
ebben nem részesül.
R adics (C seh) V endel
kép. tvh. levéltáros, tig-yvédjelölt.

Nemesség igazolás Nyitra vármegyében 175455-ben.
Bednár Mihály
Bartakovics. Bartakovics Pál Szalakuszon,
és fiai János, Ferenc és József, nemkülönben
Márton
testvérétől Gábortól Márton, és másik testvé
rétől Lászlótól József, nemkülönben Imre — 1725. János Katalin Anna Éva Mihály
Jánosnak a fia, és Péter, Péternek a fia,
fiai József és Alajos, kisapponyi és szalakuszi
1754. Ádám, Má i t í f t , Gyürgy, 1725.1754. György Erzsébet
ősi birtokjoguk alapján kétségtelen nemesek.
1725.1754. György
I. 9. és V. 165.
1754. Mi hál v
B aitakovics (Bajmóci járás). Bartakovics
Ádám és fia Gábor kétségtelen nemeseknek
Bene. Néhai Bene Pál kiskorú árvái úgy
ismertetnek el kisapponyi és másutt lévő birtok
mint Antal, János, József és Károly Livinán,
joguk alapján II. 258. és VI. 6.
bemutatták II. Mátyás királynak Prágában
B artakovics (Bodoki járás). Bartakovics 1616. junius 2 án kelt eredeti, függő pecsétes
Elek Kakasfalván a nemesség ősi használatában Bene János és neje Bodor Katalin de Halász
lévén, továbbá kakasfalvi és kisapponyi birtok és gyermekeik Gergely, Péter és Zsófia részére
joga alapján kétségtelen nemes. II. 353. és adott címeres nemesítő levelét, amelyet 1618.
IV. 6.
évben Somorján, Pozsony vármegyében hirdet
Bartalos. Bartalos György Vecsén, Já  tek ki, a nemes levél szerzőjétől való leszárma
nosnak a fia, fiai János, György és László és zás igazolására azonban ez nem lévén elégsé
említett Jánosnak a fia, István kétségtelen ne ges, hivatkoznak a régi nemesi összeírásokra.
mesek. V. 163. és V. 172.
I. 247. és IV. 149.
Bazilidesz. Bazilidesz Sámuel, Mihálynak
Beniam in (Benjam ides). Benjamin Gábor
a fia, és Sámuelnek a kiskorú fia, Turolukán, hi Vágujhelyen, és fia Gáspár bemutatta Beni
vatkozással a vármegye régi nemesi összeírá amin Márton, és fia István és leánya Anna
saira nemesnek ismertetik el. 1.451. és VII. 44. részére Lipót király által Bécsben
1686.
9
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B eanár. Bednár Adám Zsolnafalván, test április 3-án adományozott és ugyanazon év
vérei Mátyás és György, és másik György, ben Nyitra vármegyében kihirdetett címeres
unokatestvérük, Mihálynak a fia, hivatkoznak a nemesítő levelet ; hogy ő Istvántól, a nemesség
a 60 éven felüli nemesi összeírásokra, amelyek szerző Márton fiától származik, igazolja a
ben Mihály benfoglaltatik ; ezen Mihálynak a bazini plébánia keresztlevelével, amely sze
fia Márton, és ennek fia János, Jánosnak a rint Benjamidesz Gábor (vagy amint atyjá
fiai Ádám, Márton és György ; (III. 201.) György nak, Istvánnak a sírkövén látható Benjamin)
— id. Márton unokája, fia György, ennek fia született
1716. szeptember
20-án,
szülei
Mihály, a genealogia bizonyítására bemutatja Beniamides István és Libia Anna. A család
az 1725. május 3-án Zsolnafalván kelt osztály címere: kék szinü pajzs, alján zöld mező, azon
levelet ; ezen osztálylevél és az 1754. december természetes színű oroszlán áll arany koronával
10-iki tanuvallatás szerint a következő leszár díszítve, kettős farkkal, kioltott nyelvvel mellső
i lábaival ragadozásra készen, nyakán karddal átmazás állíható össze:
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szúrva. Nyílt sisak feletti koronából növő má
B ezn ák. Beznák Miklós, Imre fia, és fiai
sik koronás oroszlán két fekete sasszárny közt, Thádé és féltestvérei: Mihály nyitrai káptalani
minta pajzsban. Takarók: arany-kék, ezüst kanonok, András fiával Imrével, Gáspár fiával
piros. I. 308. és III. 176.
Ferenccel, János fiaival: Mihállyal és Gáborral,
B enke. Benke Sándor Farkasdon, Miklós Elek fiaival : Károllyal és Jánossal, nemkülönben
a fia, Istvánnak a fia, fiával Gáspárral test Beznák József, mivel a család ezen tagjai ős
vére József és ennek fia János, 60 éven felül idők óta a nemesség folytonos használatában
előfordulnak a nemesi összeírásokban V. 171. voltak és Besznákfalván ősi birtokjoguk, két
B enkovics. Benkovics András Mocsonokon ségtelen nemességük elismertetett II. 256 és
és fiai József és András és testvére János, VI. 4.
nemkülönben ennek fiai, István, János és András
B ezn ák. Beznák Ferenc és fiai János,
Ersekujvárott, bemutatta József királynak Bécs- Péter, Antal, Ferenc és Pál Sissón nemességük
ben 1710. április 3-án kelt Benkovics Mihály gyakorlatában vannak ősidők óta és ősi birtok
neje Kürthy Erzsébet és gyermekeik János, joguk van Besznákfalván és más helyeken is.
András, Katalin és Erzsébet részére adomá II. 355. és IV. 7.
nyozott és ugyanazon évben Pozsony várme
Biczó (Bitzó). Bitzó István. Kiskéren, fia
gyében kihirdetett címeres nemes levelet; hogy Ignác, testvére, Imre hivatkoznak a régi nemesi
András a nemességszerző Mihálynak a fia és összeírásokra, említett István és Imre, István
maga is bentfoglaltatik a nemesitő levélben, az nak a fiai és ez a régi nemesi összeírásokban
köztudomású dolog. I. 58 és V. 49. Az armális előforduló Ignácnak a fia, ezen alapon elis
hiteles másolata megvan a Documentorum Paria merték nemességüket. I. 103 és V. 117.
A. pag. 110. alatt. A család címere: kékszinü
B ihary alias Pap. Bihary alias Pap János
pajzs alján zöld mező, azon természetes szinü Szentmihályúron, fiai János, István és testvére
oroszlán áll szétterpesztett hátsó lábain nyitott Mihály, ennek fia István, nem különben test
szájjal, kioltott piros nyelvvel, mellső jobb lába vére Ferenc és annak fiai Ferenc, János és
ival három búzakalászt tart ; nyílt sisak feletti András, és végül szintén testvérük. Miklós,
koronából növő pajzsalak. Takaró : arany-kék, Szentmihályúron levő régi birtokjoguk alapján
ezüst-piros.
hivatkoznak régi nemesi összeírásokra, amely
B en yovszky de eadem . Benyovszky István ben nagyatyjuk, néhai Mihály előfordult. Eredeti
de eadem Kishinden, bemutatta Trencsén vár- nevük Pap volt, a B ihary nevet későbben vet
megye nemesi bizonyítványát, mely kétségtelen ték fel, ennek a Mihálynak fia János és ennek
nemességét
igazolja ; a szerint Benyovszky fiai az esedezők V. 42.
Biróczy de Nagy Biróc. Biróczy Pál
István, János és Imre, néhai Benyovszky de
eadem Simon fiai, ősei elidegenítették Benyov, Vecsén, fia Adám, unokái — Adám fiai — Dávid,
Hrabov és Borsicz nevű birtokaikat és kiköl Dániel és Sámuel eredetben és hitelesen be
töztek Bars és Nyitra vármegyékbe ; így tele mutatta Lipót királynak Bécsben 1681. április
pedtek le a mostani esedezők is a két vár 19-én kelt Biróczy de Nagy Birócz Adám neje
megyében Bélúdon és Kishinden, fiai Simon Diáky Katalin és gyermekei Péter, Pál és Katalin
nak, aki Miklósnak a fia, a ki másik Simon részére szóló és 1681. évben Trencsén vár
nak a fia, aki néhai Benjamin fia' de eadem megyében kihirdetett címeres nemesitő levelét,
azt hogy Pál, Péternek, az armális szerző Adám
I. 90 és V. 91.
B enyovszky. Benyovszky Sámuel Verbón, fiának fia, a 2. alatt bemutatott tanuvallafiai Móric, Ferenc és Emanuel, ős idők óta tással igazolta. I. 134. és V. 81. A nemes levél
a nemesség használatában vannak és Nagy Bu- hiteles másolata Documentorum Paria A. 96
alatt található. A család címere : kékszinü pajzs
csányban ősi birtokjoguk van.
B ereczk. Bereczk László, Lőrincznek a fia, melynek közepén egy könyöklő piros ujjas
ivánkai, testvére János részérül is, kinek fiai férfi kar látható, mely kar kígyóval övezett iró
Ferenc, János, Gáspár és Miklós kétségtelen tollat tart, a fölött jobbról balról pedig csillag
ragyog; nyílt sisak feletti koronán nyugvó
nemesek I. 8. és V. 64.
r
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könyöklő páncélos kar kivont kardot tart szúrásra
kinyújtva; takarók: arany-kék, ezüst-piros.
B iiovszky. Birovszky Miklós nemeslevél
szerző Nyitra felső városában, fiai : Ignác, János
és László, eredetben bemutatta III. Károly király
nak Bécsben 1717. április 22-én kelt függő
pecsétes címeres nemesitő levelét, amelyet ugyan
azon évben Nyitra vármegye közgyűlésében
hirdettek ki. V. 162. A nemes levél hiteles má
solata meg van a Documentorum Paria A. pag.
64. alatt. A család címere: kékszinü pajzs alján
zöld mező, amelynek közepén daru áll bal lábán
jobbjában pedig egy kissé felemelve egy sárga
kövecset tart, mint az éberség jelképét, a pajzs
jobb oldala felé fordulva nyilt sisak feletti ko
ronán két görbén hajlított ökörszarv között,
vörös ujju könyöklő kar nyugszik és markában
zöld pálmát ta rt; takarók : ezüst-piros, arany
kék.
Blaskovics. Blaskovics Mihály, Istvánnak
a fia, néhai Jánosnak a fia és kiskorú fiai
Sebestyén, János és István Szenicen, nevezett
Mihálynak a testvérei: Adám és József és ezen
Józsefnek a kiskorú fia, szintén József Szakolcán,
Kunón és másutt lévő ősi birtokjoguk alapján
kétségtelen nemesek. Azonkívül unokatestvéreik
idb. Pálnak, idb. János fiának ifj. Jánostól szármozó utódaik, Csallóközben és Mihály utódai
Érsekújvárban, nemkülönben néhai Blaskovics
Istvántól származó ifj. János. II. 549 és VII. 2.
B laskovics de Klobusicz. Blaskovics András
Párucán és kiskorú fia, Zsigmond bemutatta,
II. Rudolf királynak körülbelül 1600 (hiányos
szöveg) adományozott és (1600) Pozsony vár
megyében kihirdetett címeres nemes levelét. A
leszármazásra vonatkozólag: a nemes levelet
kapták B. Márton de Klobusicz, testvére Miklós
felesége Margit, gyermekei: György és Dorottya
az említett nemesitő levél társszerzőjének, Miklós
nak a fia Mátyás, ezé András és ezen Mátyásnak
és Újhelyi Juditnak a fia a fenti András, ezt a
a 21. és 3. alatti okmányokkal igazolta. V.
131. A család címere : kék szinü pajzsban piros
ruhás magyar vitéz, karddal övezve mindkét
kezét kinyújtva, jobbjában egy ökör fejet bal
jában három szőlőfürtöt ta rt; zárt sisak feletti
koronából növő magyar vitéz a pajzsalak, ta
karók: arany-kék, ezüst-piros. A nemes levél hi
teles másolata Nobil. Fasc. I. N. 23. alatt.

Bludovszky. Bludovszky Ferenc fia, Károly
Perken, nem különben Bludovszky Zsigmond,
Péter fia, hivatkoznak a régi vármegyei nemesi
összeírásokra. Különben Kisvicsápon lakott a
család
1694-ben
Bludovszky Ferenc neje
Koronthály Mária, kisvicsápi birtokosok ezektől
syülettek Kisvusápon (Csermendi plébánián)
1693. augusztus 2-án Péter. 1696. február 6-án
Ferenc, Zsigmondnak az anyja Majláth Teréz.
I. 226. és IV. 26.
Bocz. Bocz István Apátkéren fiai: János
ennek fiai: József és János továbbá István,
ennek fiai: János, András, István és Mihály
s végül Pál és Mátyás és unokaöccse Mártontól
Benedek, unokatestvéreivel: Páltól, János és
ennek fiai Imre, Benedek és István és Páltól
György, hivatkozik a régi nemesi összeírásokra,
ahol atyja, János még a múlt században benfoglaltatik. I. 125 és II. 104.
Bodnár. Bodnár György özvegye Molnár
Ilona Zemplén megyében és fiai (nincsenek
megnevezve); férjének ősei kimentek Zemplénbe,
erre nézve bemutat egy 1634-évből való testimoniálist, ahol hivatkozás van a család nemesitő
levelére, amelyet II. Mátyás királytól kapott a
család, de elveszett, amit a Zemplén megyétől
kapott
testimonialissal igazol István és fia
György és végül egy itteni bizonyítványt, melyszerint István a háború idején Nyitra alsó váro
sában lakott, a háború lezajlása után pedig
Zemplén megyébe költözött. V. 95.
Bogyó. Bogyó Jakab Kiskéren. fiai János,
Mihály, Adám és Anzelm, testvére József és
ennek fia János régi nemesi összeírásokra hivat
kozik, ahol néhai Bogyó István még a múlt
században előfordul, ezen Istvánnak a fia Ferenc,
Ferencnek a fia Adám és Adámnak a fiai
József és Jakab. I. 88. és V. 107.
Bogyó. Bogyó András Kiskéren, fiai :
Mihály, Jáóos és István hivatkozik még a múlt
századbeli régi nemesi összeirásokra, ahol
István fordul elő, ennek fia Ferenc és ennek
fia András. I. 89 és V. 90.
B o k á k . Bohák György Nagyemőkén, a
nemeslevél szerző Jánosnak a fia és testvére
István bemutatták III. Károly királynak Pozsony
ban 1714 október 21-én kelt eredeti függő
pecsétes címeres nemesitő levelét, mely 1715-ben
Nyitravármegyében lett kihirdetve, II. 58 és V.
9
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22. Acímeres nemeslevél egyszerű másolata Nobil. útlevél (passuales) forma, azért bővebb igazo
Fasc. II. N. 59. alatt. A család címere: kék lásra utasíttatott. I. 147. II. 64 és V. 25.
szinü pajzs alján zöld mező, a fölött arany ko
Boltizái. Boltizár József nemességének
rona, amelyen kettős farkú oroszlán áll piros igazolására hivatkozik a régi nemesi összeírá
kioltott nyelvvel, mellső jobb lábával kardot sokra, melyekben néhai nagyatyja, Boltizár Pál
bal lábával koszorút (sertum) tart, nyilt sisak előfordul ; ennek fia Pál és ezé Pál, akinek fia
i
”
feletti koronán nyugvó könyöklő piros ujjú kar József 1695 február 10-én Vittencen szül. Boltizár
kivont karddal; takarók : arany-kék, ezüst-piros. szülei Boltizár Pál és Dorottya és 1729. február
B ohu n ka. Bohunka Adám : fiai Jakab és 1-én Vittencen született József, szülei Boltizár
György, József, Adám testvére, fia András, Pál és Anna. 111. 394.
nemkülönben Bohunka András Bastyánkán,
Borcsányi. Borcsányi Ferenc fiai József
nemességüket igazolandók állítják, hogy Turócz
és Lajos, nemkülönben Borcsányi László ez
vármegyéből származnak, Draskócról, ősi nemes
Tornószeghen, amaz Gellénfalván, Tornószeghen
családból, itt a vármegyében részt vettek a
és Gellénfalván lévő ősi birtokjoguk alapján
nemesi fölkelésben és előfordulnak a nemesi
kétségtelen nemesek. II. 351 és IV. 5.
összeírásokban is, de okmányilag nem igazolván
Borcsányi. Borcsányi János, Andrásnak
semmit, a tiszti ügyész indítványára bővebb
kiskorú
fia
Nemesjácon,
nemességének
régi
igazolásra utasíttattak II. 287 és VI. 44.
gyakorlata
és
Nemesjácon
lévő
ősi
birtokjoga
B okross. Bokross Adám, fiai Sándor,
alapján kétségtelen nemes. II. 355 és IV. 7.
György és András Sissón, bemutatta BarsvármeBorcsányi. Borcsányi János Galgócon és
gyének 1716. Bokross István és György részére
kiadott nemesi bizonyság levelét, mely szerint testvérei János és György, id. Györgynek a
Györgynek egyenes utódja Adám. Bokross fiai, bemutatták Nyitravármegyének 1745 szep
István Néveden birtokos és György Kisvezekény- tember 15-én kelt nemesi bizonyság levelét,
ben, a nemesitő levelet 1609-ben néhai Bokross mely szerint Borcsányi György és János, néhai
Miklós kapta, amely armális miatt vita támad Györgynek a fia, aki Jánosnak a fia, hatósági
ván, az Bokross Istvánnak Néveden Ítéltetett személyek közbenjöttével és kihallgatott tanuk
oda, a Kisvezekényben lakó Bokross György kal igazolták nemességüket. II. 453 és III. 25.
Borciács. Bordács Mihály, néhai Pálnak a
pedig kimutatta leszármazását az 1616 évben
nemesitő levelet nyert Bokross de Kisvezekény fia, Holicson, fiai Mihály, Pál, János és József,
Miklóstól és igy György valamint István nemes de Pál és János is és ezen Jánosnak fiai : Pál,
Mihály, István, Péter, Sámuel és András, nem
sége elismertetett. III. 426 és IV. 110.
Bolernan. Boleman János Nagyapponyban, különben Mihály, Márton és ezek fiai, Mihályé
bemutatta Trencsénvármegyének 1753. szep ifj. Mihály, János és Pál, Mártoné Mihály Bogtember 13-án kelt és részére kiadott nemesi méron Fejérvármegyében laknak, a nemesség
bizonyság levelét mely szerint János atyja, néhai folytonos gyakorlatában lévén és a régi nemesi
András néhány év előtt Dezserről Cabajra összeírásokban előfordulván, nemességük el
költözött, ő pedig Nagyapponyban telepedett ismertetett. II. 633 és VII. 10.
le. 111. 263. és VI. 12.
Borik. Borik János Nyitrán, Györgynek
B olerázy. Bolerázy János Cabajon és fia
András bemutatta Pozsonyvármegye főispánjá
nak 1698. április 30-án kelt bizonyítványát, a
melyben elismertetik, hogy Bolerázy András
kétségtelen nemes, ezen Andrásnak a fia a
fenti János, azt keresztlevelével igazolja, melyszerint 1699 május 28-án kereszteltetett Búrszentgyörgyön Bolerázy János, szülei Bolerázy
András és Zsuzsanna. A bizonyítványt a tiszti
ügyész nem tartja elégségesnek, mert az csak

a fia és fiacskája, Pál, bemutatta III. Ferdinándnak, Pozsonyvárában 1646. szeptember 19-én
kelt és 1647. évben Nyitravármegye közgyűlé
sében kihirdetett címeres nemesitő levelét, melyet
Borik György és utódai kaptak; ezen nemes
levél szerzőnek a fia az esedező Borik János,
György, a Rákóczi háború előtt halt meg, mely
1703-ban vette kezdetét ; az esedező János
most (1756) 55 éves és György igen fiatal
korában kaphatta az armálist ; a tiszti ügyész

58

véleménye alapján nemessége elismertetett. 1.
71. és V. 97.
Boronkay. Boronkay N. özvegye Farkas
Katalin Urményben és Imrének a fia, László
Örményben és másutt lévő ősi birtokjoga alapján
kétségtelen nemesek. 1. 4 és V. 161.
Boronkay. Boronkay Antal Nemes Perken
és Lőrinc fiával Jánossal és Mihállyal Kápon
nemességük régi használata és Rajcsányban,
Pacolajo
és
másutt lévő ősi birtokjoguk
alapján kétségtelen nemeseknek elismertettek.
11. 350. IV. 2.
B oron kay . Sándor, Dániel és Miklós ős
idők
óta
nemesek és birtokjoguk lévén
Kernyén, Geszthen, Családon és másutt kétség
telen nemesek. (Vágujhelyi járásban) 111. 360.
Borovszky. Borovszky József Ratnócrój
fiával, Jánossal, István fiával Józseffel, nem
különben János és Miklós fiával Jánossal úgy
szintén Mihály, testvérek, bemutatták Trencsénvármegyének 1755. szeptember 18-án kelt ne
mesi bizonyítványát, mely szerint Borovszky
József, István, János, Miklós és Mihály test
vérek Jánosnak a fiai, aki másik Jánosnak a
fia, Trencsénvármegyéből Nyitravármegyébe
jött át és Rattnócon telepedett le. Ezen család
Trencsénvármegyében örökölt birtokjoguk alap
ján kétségtelen nemes, amint ezt Borovszky
Mátyás, néhai Gáspár unoka fia, aki az esedezők nagyatyjának testvére volt, eskü alatt
igazolta és azonkívül egy osztálylevelet is be
mutatott. I. 381 és 111. 312.
B orovszky. Borovszky János, Péter és
Mihály Párucán, néhai Pálnak a fiai, bemutatták
a Borovszky család részére kiadott fenti trencsénmegyei nemesi bizonyítványt és ennek
alapján elismerték nemességüket. V. 110.
Borsiczky. fy orcsiczky ) Borcsiczky István
Csejthén bemutatta Trencsénvármegyének a
maga és testvére Ferenc részére kiadott 1754.
augusztus 8-án kelt nemesi bizonyítványát, mely
szerint Borcsiczky idb. István két fia : Ferenc
Ciffer községbe, Pozsony megyébe és másik
fia, ifjabb István Csejthére, Nyitravármegyébe jött
át és hogy ezen család a vármegyében ősi
birtokjogokat élvez, idb. Borcsiczky István maga
Borcsicon lakikés ennélfogva kétségtelen nemes
ségüket elismerték. 11. 503 és 111. 110.
B osnyák. Bosnyák Imre Nemeskürtön, fiai
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György és János, és testvére János, Pozsony
megyében, annak fia Antal, továbbá unokatestvére, Györgv, fia Adám és fiai Ferenc és
István Komjáthon, Nemeskürthön ősi birtokjog
alapján kétségtelen nemesek. 1. 12. V. 167.
B osn yák. Bosnyák Ferenc Érsekújváron,
Patvarócon ősi birtokjoga és a régi nemesi
összeírások alapján kétségtelen nemes; V. 171.
Bossányi. Bossányi Imre Nyitravármegye
alispánja az ősi nemzetségből és Nagybossányban valamint más megyékben is lévő birtok
joga alapján, ősei is kétségtelen nemesek lévén,
ő maga is elismertetik, 11.
Bossányi. Bossányi idb. László Örmény
ben, fiai András, ifj. László és fiai Pál és
Ambrus Nagy-Bossányban és máshol levő ősi
birtokjoga alapján kétségtelen nemes, 1. 4 és
V. 161.
Bossányi. Bossányi Adám, fiai János és
Imre, Bossányi Dániel és Elek, Sándornak a
fiai és Elek fiai : Imre, Sándor, Károly és Kris
tóf, Bossányi Péter, Mihály és János féltest
vérek és Antal, említett Péter fia Pravenecen,
Nagy-Bossányban pedig idb. Ignác és Elek,
ennek kiskorú fia János ; Bossányi Károly,
Bossányi ifj. Ignác, fia Jó zsef; Bossányi András
és László, néhai György fiai; Bossányi József
és Adám, fiai Péter Pál és Ferenc; Bossányi
János és Imre ; Bossányi Mihály, János fiával,
János, ezen Mihály testvére Janofalván. Ez a
család ősi idők óta birtokos, Nagy-Bossányban
Pravenecen és más járásokban és több vár
megyében ember emlékezet óta nemesi jogai
nak gyakorlatában van, mindnyájan kétségtelen
nemesek. Azonkívül a család több tagja más
vármegyékben is
hivatali pályán működik.
11. 253. és VI. 1.
Bossányi. Bossányi Dániel Nemes Perken
a nemesség folytonos gyakorlatában lévén és
Nagy-Bossányban, Pravenecen és másutt levő
ősi birtokjoga alapján kétségtelen nemes 11.
350 és IV. 2.
Bossányi. László, Gábor fia Nagy-Bos
sányban és Pázsiton levő ősi birtokjoga alapján
kétségtelen nemes 11. 438 és 111. 418.
Both. Both Mihály Farkasdon, fiai Mihály,
Adám és István, testvére János, ennek fiai
János és Mihály bemutat két bizonyítványt,
egyiket Somogyi Mátyás pozsonymegyei szolga9
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birótól, a másikat Finta Jánostól ugyanazon vár
megye esküdtjétől, amelyek szerint leszármazása
levezettetik Zsigmondig, Mártonig és Andrásig,
akik a pozsonyvármegyei Abonyban kétség
telen nemesek. A tisztiügyész véleménye alapján
bővebb igazolásra utasíttattak. Az 1727. feb
ruár 14-én kelt Somogyi szolgabiró féle bizo
nyítvány szerint „a Csenkén lakozó Nemes Both
Mártony uram ő kegyelme, nem különben, Both
Zsigmond és ugyan ifjabbik Both Mártony
uraimék s itt Abonyban, Csallóközben és ezen
nemes Pozsonyvármegyében lakozók, az kik
mind az hárman együtt hiteknek letétele után
vallották előttünk egyenlőképpen : Hogy Nemes
Both Mihály s nem különben eőkgymek egy
Testvér Ötse úgy mint Both János uraimék
melyek most Farkasdon Nemes Nittra várme
gyében laknak úgy mint néhai Both György
nek fia igaz és vér szerint való atyafiai legye
nek. Sőtt az édes atyáiktól is hasonlót tapasz
taltak és értették, hogy mindenkoron igazvér
szerint való atyafiusággal viseltettek egymáshoz
melly hitek letétele után tett vallásról attam
ezen Testimomialis Levelemet etc. Datum in
Castello Karcsa“ ; a Finta esküdt 1755. január
19-én kelt bizonyítványa szerint a Sik-Abonyban lakó Both Zsigmoud Márton és András a
Farkasdon lakó Both Mihály és János leszár
mazására vonatkozólag a következő vallomást
te tté k ; hogy néhai Both Istvánnak de Bothfalu három fia volt : György, András és Gábor,
Györgynek a fia János, János fia János és ezen
Jánosnak fia a Sik-Abonyban lakó Zsigmond ;
Márton, András és György, akik ezt a vallo
mást teszik ; András elhunyt, Gábornak fia
Gergely, ezé György, Györgynek fiai pedig
Mihály és János Farkasdon, 1. 195. V. 91.
Both. Both János Farkasdon, fiai János és
Mihály, testvére Mihály, ennek fiai : Mihály
Ádám és István bemutatta a pozsonyi káptalan
átiratában 111. Ferdinándnak Bécsben 1633 jó
nius 20-án kelt Both István, fia János és test
vérei János és György részére kiadott és Győrvármegyében 1639. január 14-én kihirdetett
címeres
nemesitő levelét ; a genealógiára
vonatkozólag pedig bemutatta Somogyi Mátyás
pozsonyvármegyei szolgabírónak fent érintett
bizonyítványát. Nemességük igazolására azon
megyéhez lettek utasítva, ahonnan elszármaztak.

11. 22 és V. 8. Az armális másolata meg van
Documentorum Paria A. 138. alatt. A család
címere a következő : kékszinü pajzs alján zöld
hármas halom, a középsőn királyi korona, azon
páncélos kar kivont kardot ta rt; nyílt sisak fe
letti koronán nyugvó piros ujju kar pálmaágat
tart; takarók: arany-kék, piros-ezüst.
B otka { Bottka) Bottka Ferenc, Adám fia
Komjáthon, fia Adám, testvére Mihály, a Festetich
ezredben hadnagy eredetben hiteles alakban be
mutatta 11. Mátyás királynak Bécsben 1612.
november 26-án kelt Bottka István neje Szilágyi
Katalin és gyermekei István, Dénes, Anna és
Erzsébet, továbbá András, Bálint, János, Lukács
és István nevű unokatestvérei- részére adomá
nyozott és 1613-ban Nyitrán kihirdetett címeres
nemesitő levelét. Ezen Bottka István, Adámnak a
fia, aki Bálint fia, aki István fia, Adám benfoglaltatik az 1705. évi nemesi összeírásban. A
család okmányai elvesztek a háborús időkben.
Ösnagyapja Mányánál esett el török fegyver
alatt, Bálint nagyapját, aki császári királyi tiszt
volt, elfogták a törökök, Konstantinápolyba
küldték, innét megint visszaküldték Érsekúj
várra, ahol várfogságban török sebektől vérezve hunyt el. A tiszti ügyész nem tartotta
elégségeseknek a felhozott bizonyítékokat. II.
221. és V. 69. Az armális másolata megvan
a Documentorum Paria A. 120 alatt. Címer
leirásnál hiányos a szöveg.
B otka. Botka István, Jánosnak a fia, aki
Istvánnak a fia Tolnaszentgyörgyön,
ifj. Botka
9
Ferenc Mártonfalván, ennek fiai Adám, János,
István és Ferenc, ezen Jánosnak a fia János és annak testvéreitől, Adámtól István Nagyemőkén és másik testvére János Zsitvagyarmaton, nemkülönben idb. Ferenc, Andrásnak a
fia Mártonfalván és annak fiai István és János,
továbbá Ferenc Farkasdon, fia Ferenc, unoka
öccse Istvántól ugyanott András, Sándor, István
és János ezen Sándor fia János és másik test
vértől Mihálytól, Mihály, Nyitrán, kétségtelen
nemesek.
Bottlik. Botlik Pál Apáthykéren, testvére
István és ennek fia Pál, és unokatestvérei,
néhai Jánostól Mihály és Pál, bemutatták III.
Ferdinánd királynak Linzben 1646. április
25-én kelt Botlik Imre részére adományozott
címeres nemesitő levelét eredetben, hiteles
9

9
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függő pecsét alatt, melyet Barsvármegyének Kistapolcsányban 1647 augusztus 22-én
tartott közgyűlésében kihirdettek. A nemes
levél szerző Botlik Imrének fia volt és ennek
fia a nemesség igazoló Pál, a mit öregebbik
Botlik Pál, Imre fia Nagykéren 1742 május
19-én kelt végrendeletével igazol, mely sze
rint ezen idb. Botlik Pál gyermekei, János, Pál,
István, Ilona és Erzsébet. I. 113. és V. 121.
A család nemesitő levele hiteles másolatban meg
van a Documentorum Paria A. 31. lapján. A
család címere : kékszinü pajzs alján zöldmező,
azon egyszarvú ád hátulsó lábain, mellső lábai
val ugrásra készen, nyitott szájjal, a pajzs jobb
oldala felé fordulva ; nyílt sisak feletti koro
nán nyugvó piros ujju hajlított kar kivont kar
dot tart, takarók : arany-kék, ezüst-piros.
Bottyány. (Batthyány) Bottyány István és
János, Ferenc fiai Pereszlényben, ősi birtok
joguk alapján Pereszlényben, Körtvélyesen Behinczen és másutt, kétségtelen nemesek. II.
349. és IV. 1.
Briestijenszky.
Briestyenszky
András
Csejthén és fia János bemutatta Trencsénvármegyének 1755
junius 12-én
kelt testimioniális levelét, mely szerint Briesztyenyszky
András de eadem, aki Briesztyene községből
Vágujhelyre ment át, Istvánnak a fia, aki Pál
nak a fia, akik a régi nemesi összeírásban elő
fordulnak ; ezt igazolta Briesztyenszky János
és Béla (Adalbert), Andrásnak a fia, aki emlí
tett Pálnak a fia, és igy közeli atyafiak ; vala
mint az említett János zálogban bírja András
részét; a család különben . si birtokjoga alap
ján is kétségtelen nemes. I. 337. és III. 240.
Brestyanszky. Brestyánszky András és fia
András, továbbá János és István, fiaival János
sal és Ferenccel a trencsénvármegyei Brestyene
községből Divékujfalura tették át lakásukat,
most (1756) Bastyánkán laknak, nemességük
igazolására bemutatták Trencsénvármegyének
1755
február
18-án
kelt
Brjestyánszky
István, János és András, — a kik Sándornak
a fiai, aki néhai János fia — részére kiadott
nemesi bizonyítványát, mely szerint még a
nemesség igazolok atyja Briestyene községből
Divékujfalura jött át, itt letelepedett. Trencsénvármegyében kétségtelen birtokos nemes, ami
nek igazolásául tanukat hoztak fel a 68 éves

nemes Briestyanszky Andrást, és 35 évest, Brjes
tyánszky Istvánt de Brjestyene akik eskü alatt
vallották, hogy az eredezők nekik osztályos
atyafiaik, és hogy Sándornak a fiai, aki Briestyenéből Divékujfalura jött át, és trencsénmegyei birtokrészét a másik tanú, István
atyjának zálogosította el; ezen tanuk igazolják,
hogy a család Briestyene községben ősi birtok
joga alapján kétségtelen nemes. II. 294. és
VI. 51.
Brhlovics. Brhlovics János Csejthén és
fiai: János és István nemességüket Trencsén
vármegyének
1752
szeptember
13-án
kelt Brhlovics János nemesség igazoló részére
kiadott nemesi bizonyítványával igazolták, mely
szerint Csejthére jött át lakni, ősei Trencsénvármegyében laktak, osztályos testvérei most
is ott laknak, előfordulnak a nemesi összeírá
sokban ; Brhlovics János armalista 75 éves,
aki Csötörteken lakik eskü alatt vallotta, hogy
a tanú Jánosnak az atyja szintén János volt,
akinek volt egy néhai András nevű testvére,
ennek a fia György, és ennek a fia az ese
dező Janos, amit egy másik tanú is igazolt,
Hlavathy György (nem nemes, providus) 54
éves Joanocon, előadván, hogy az említett
Brhlovics Györgyöt és özvegyét ismerte, akik,
Melsicen laktak ; ezen György előfordul az
1718. és 1719. évi nemesi összeírásokban is.
II. 494. és III. 92.
Bm gyányi. Brogyányi János Kishinden,
ugyanott levő ősi birtokjoga alapján kétségte
len nemes I. 6. és V. 162.
Brunczvik. Brunczvik Zsigmond, és fiai
Mihály és Pál Nemes-Jácon rég idő óta a
nemesség folytonos gyakorlatában van, Tökösen
és másutt levő ősi birtokjoga alapján kétség
telen nemes. II. 354. és IV. 7.
Bucsányi. (Bochányi) Bucsány János
Nyitrabicsápon, hivatkozik a vármegye régi
nemesi összeírásaira és állítja, hogy a nemes
ségét avval eléggé igazolja ; a tiszti ügyész
ellenveti : igaz ugyan, hogy a Bucsányi család
a nemesek jegyzékében hosszú idő óta benfoglaltatik, és hogy több ősi birtokjoguk volt,
de miután ezen János nem ott lakik, kérdés
vájjon ő ezen Bucsányiaktól származik-e ? ennél
fogva leszármazását bővebben tartozik igazolni ;
a kérelmező kijelenti elég nagy szomorúsággal,

ül

hogy ősei birtokaikat elzálogosították és Írás
beli okmányaik elvesztek, ő egyébként Adámnak a fia és Györgynek az unokája, amit tanú
vallomásokkal igazol, melyet 1745. október
10 -én tettek
Nyitraapáthin, mely szerint
néhai nemzetes és vitézlő Bucsány Adám neki
édes atyjar vala,
viszont ezen Adámnak az
atyja az Érsekújvárban lakozott néhai Bucsányí
György volt; néhai Bucsányi Adám, néhai
Bucsányi György uramnak a fia, Nyitravicsápon
házasodván nemzetes és vitézlő Emődy Imre
uram leányát, úgy mint mostanság is életben
lévő Emődy Éva asszonyt vette házastársul,
és ugyan együtt nemzettékr
Isten áldásábul
Instans uramat. Miután úgy Adám, mint György
a 60. éven felüli nemesi jegyzékekben előfor
dulnak és a vallató tanuk már meghaltak, az
ügyész újabb véleménye alapján, nemességük
elismertetett. Ií. 354. és IV. 14.
Bula. Bula János Csejthén és unokatest
vére szintén János hivatkoznak a 60. év előtti
nemesi összeírásokra,
amelyekben előfordul
Bula Mihály, akitől származott Mihály és János,
Mihálytól ; János és Jánostól, Mihály testvéré
től megint János származoti, ezt egy 1712
november 21-én kelt osztálylevéllel igazol
ták, mely szerint néhai Bula Mihály gyermekei
János, Anna, Erzsébet és Mihály osztozkodnak
zsolnafalvai birtokukon. II. 512. es III. 122.
Bunyik. Bunyik László Kishinden és
testvére Ferenc, Mihálynak a fiai, Kishinden
lévő ősi birtokjoguk alapján kétségtelen ne
mesek. I. 2. és V. 159.
Burián. Burián Imre és László, kiskorú,
Jánosnak a fiai, aki néhai András fia, Dojcson.
Miután őseik a legrégibb nemesi összeirásokban
időb hosszú során át benfog laltatnak, kétség
telen nemességüket elismerték. I. 451. és VII. 44.
Buries. (Burza) Buries János Nagy-Jácon
fiai : György János,
és József bemutatta
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eredetben függő pecséttel,
Lipót királynak
Bécsben 1703 február hó 4-én kelt, Buries
vagy Burza György részére kiadott címeres
nemesitő levelét, melyet ugyanazon évben Nyitravármegyében kihirdettek ; ezen nemes levél
szerzőnek a fia lévén Buries János, mint I. fo
kon álló nemessége elismertetett, II. 409. és
IV. 92. A család címere, — a nemeslevél másolatban csak kivonatosan lévén közölve — a
szövegben nem foglaltatik.
Butkovics. Butkovics István, Ignác fia,
néhai Mihály fia, Rohón lakik, ősei a régi ne
mesi összeirásokban előfordulnak, kétségtelen
nemessége elismertetik. II. 633. és VII. 10.
Buzássy. Buzássy János, fia István, to
vábbá Buzássy Károly Szomorfalván, ősidők
óta nemességük használatában lévén és Szomor
falván lévő ősi birtokjoguk alapján, kétségte
len nemesek. II. 350. és IV. 2.
Buzm a. (Buzna) Buzma József Pacolájon,
féltestvére Kristóf, Barsmegyében Garam-Ujfalun, nemkülönben Buzma János, és fiai János,
Ferenc és Mihály, és féltestvére Mihály NagyJácon, bemutatták eredetben függő pecsét alatt
József
királynak
Bécsben
1710
április
3-án kelt Buzna Kristóf és Pál testvérek, to
vábbá Kristóf neje Naszvady Erzsébet és gyer
mekeik: István, Anna és Borbála részére ado
mányozott címeres nemesitő levelét, amelyet
1710. évben Nyitravármegye közgyűlésében
kihirdettek. A család címere : kék színű pajzs
alján arany korona ezen két pár aranyból és
ezüsből font koszorú (timbrea), a fölött piros
ujju hajlított kar markában fekete gém kócsa
got tart ; nyílt sisak feletti koronán szintén
nyugvó kar, mint a pajzsalak. Takarók : mind
két oldalon piros-kék. II. 370. és IV. 35. Ne
mes levél hiteles másolata II. 48. alatt.
(Folyt, köv.)

levéltárának rendezési terve.

tárak rendezésénél azok anyaga az egyedül
irányadó és mivel minden levéltár a helyi vi
szonyok szerint más és más képet nyújt, a
levéltári okirat gyűjtés és selejtezés törvényhatóságok szerint változott, egységes levél
Előre kell bocsátanunk azt, hogy a levél tári rendszer eleddig ki nem alakulhatott. Egy-

E lapok utolsó füzetében tettünk említést
Komáromvármegye levéltára rendezéséről, most
pedig közöljük annak tervezetét, amely az idő
szerint a vármegye törvényhatósága előtt fek
szik.

