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ELŰSZÚ.
Azt hiszem, nem végzek hiábavaló
munkát, midőn közreadom azon családok
betüsoros névjegyzékét, melyeknek ne
mességigazolása [kihirdetés, bizonyitvány],
nemeslevele,1 vagy címeres pecsétje Nógrád vármegye levéltárában feltalálható.
Családlörténészek és magánkutatók
állandóan szükségét érzik az olyan mun
káknak, melyek egy-egy gazdag levéltár
anyagáról — legalább röviden is — szá
mot adnának.
Számos vármegye nemes családairól
jelentek már meg monográfiák, az egyes
vármegyék levéltárainak nemesi iratait is
egymásután dolgozzák fel és teszik közkincscsé levéltárnok kartársaim. De még
— sajnos! — a legtöbb vármegye levél
tárának értékes anyaga ismeretlen a tudo
mányos világ előtt. Sőt az Országos.
Levéltár és Nemzeti Muzeum családtörté
neti anyaga is nehezen tekinthető át, —
a vidéki konventek, káptalanok országos
levéltáraié nemkülönben.
1) 16 «redeti és 5á másolat.
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Nógrád vármegye nemes családaiból
egy pár százat összeírt és javarészben fel
is dolgozott vármegyénk jeles fia, Nagy
Iván, hatalmas munkájában és a Nógrád
vármegye monográfiája részére hátraha
gyott jegyzeteiben. (Ez utóbbinak adatait
Reiszig Ede dr. dolgozta fel és bővitette ki
újabb adatokkal] Azonban a dúsgazdag
vármegyei levéltár még nagyobb részben
kibányászatlan maradt Nagy Iván előtt is,
aki csak az acta nobilitaria iratkötegeket
és a közgyűlési jegyzőkönyveket vizsgálta
át. Ezeken kívül az 1848. előtti közgyű
lési akták, a protestationes, metales, inquisi
tiones, instantiae, percepioralia, orphanalia,
politico- miscellanea, germanica, judicia
subalterna, fiscalia, criminalia, judicialia,
normalia, ecclesiastica és kiváltképen a
processus terminati cimü nagyabb gyűjte
mények még nagyon sok más családra
vonatkozólag értékes leszármazási, rokon
sági, birtokügyi, előnévi és más adatot,
különösen tömérdek címeres pecsétlenyomatot tartalmaznak, melyék között
számtalan Van olyan, mely a Siebmacherbői is hiányzik s eddig ismeretlen volt.
Magyarország összes nemes családai
még nincsenek összeírva és feldolgozva,
címereik sincsenek teljesen összegyűjtve.
Az 1527-től kezdődő Királyi Könyvekbe
ugyanis csak az 1700-as évek óta vezetik
be rendszeresen a nemesítéseket. Az
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1754—55. évi országos nemesi összeírás
hiányos. Nagy Iván úttörő munkája a ki
sebb családokra ritkán terjeszkedik ki.
Az eddig legteljesebb Siebmacherben is
csak minden 6—10-ik család címere talál
gató fel. Nem is lehet egy teljes, országos
•családtörténeti monográfiát összeállítani
addig, míg a hazai köz- és magánlevéltárak anyagai állami intézkedés folytán
nem lesznek átvizsgálva és feldolgozva
s amig nem bocsátanak ki országszerte
felhívást, hogy a családoknál sok ezer
számra lappangó s az idő és elemek rom
bolásának kitett régi nemesleveleket le
másolás végett — esetleg bizonyos állami
jutalomdij ígérete mellett — nyújtsák be
rövid időre az illetékes vármegyék levél
táraihoz, vagy az Országos Levéltárhoz.
A családok nemessége fel van ugyan
jegyezve a vármegyék el nem pusztult
levéltáraiban s részben az Országos Levél
tárban is, azonban a legtöbb kis nemes csa
lád címerét egyes-égyedül a nemeslevele
őrzi, melynek csak ritkább esetekben van
másolati példánya. Ez különösen a tiszadunavidéki magyar vármegyék s a
Székelyföld szegényebb családairól mond
ható el. Amint az egyszerű ősapa annak
idején ^ére hullásával vagy összekuporgatolt aranyaival megszerezte a címeres
kutyabőrt, szerény utódai aztán'nemes álla
potban is tovább munkálták a földet, vagy
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folytatták'mesterségüketbéke idején évszá
zadokon át s ritkábban akadt közöttük
egy-egy iskolázott ember, aki a címert
használta s okmányokon megörökítette
volna. De az esetleg jogot végzett civis
is akárhányszor az ekeszarvánál vagy
apja műhelyénél maradt. Az alföldi ma
gyar gazdaember nem is sokat ad a ne
mességre és címerre, nem is óhajt azzal
hivalkodni s ha aztán armálisa véletlenül
megsemmisül, a címer is feledésbe merül.
Már a feudálisabb jellegű Felvidéken
az egyszerű s az alföldieknél jóval va
gyontalanabb családok közt is majd mindig
akadt egy-két ambiciózusabb ember, aki
a vármegyénél legalább esküdtségre emelkedett. így a felvidéki családok s köz
tük a nógrádmegyeiek csaknem vala
mennyijének fenmaradt a címere a me
gyei közokiratokon is. A felvidéki csalá
dokból bőven jutott az alföldi vármegyék
tisztikarába is. Ennek megforditottja már
sokkal szórványosabb. Az is igaz, hogy
a Magyar-Alföld régi nemes családai a
török dúlósok alatt nagyon meggyérültek.
Minthogy némely családnak más
vidéken élő tagjai némelykor más-más
címert használtak s igazoltattak, egyön
tetűbb elbirálhatás szempontjából a bel
ügyminiszter a 68573/1898. sz. rendeletével
a cimerigazolást a Belügyminisztériumra
illetve az Országos Levéltárra ruházta,
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továbbra is meghagyván azonban a ne
messég- és előnév-igazolást a várme
gyéknek, mint elsőfokú nemesi hatósá
goknak. A megyei levéltárakban levő cí
merekről és címeres pecsétekről — mint
minden közokmányról — a levéltárnok
saját pecsétje alatt hiteles másolatokat
adhat ki, természetesen, mert hiszen az
Országos Levéltárban nincs meg mind az
a cimerpccsét, ami a megyei levéltárak
ban megvan.
Az 1848. előtt három családtag által
különböző időben használt azonos cimerpecsétnek (s azok leírásának) felterjeszté
sére, a jogszerző gyakorlat folytán a bel
ügyminiszter igazolni szokta a cimerhasználat jogosultságát, ha a cimer adományo
zásáról szóló királyi okirat nincs is meg.
Mig címere minden armálistának
-volt, előneve az 1848. előtti nemesség
csak mintegy 20—300/°-ának, leginkább az
adományos birtokosoknak. Ennek haszná
lata a magyar jogban eleitől fogva nem
volt korlátozva, mert hisz azt nem te
kintették decorumnak, hanem legtöbbször
a birtokot, némelykor — különösen az
erdélyi fejedelmek armálisaiban — a
származási vagy lakóhelyet jelezték vele,
sokszor pedig társnévként [alias], vagy
ragadványnévként [abusive] viselték. III.
Károly 1727-ben a jövőre nézve az előv,nevet is uralkodói adomány tárgyává
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tette, nyugateurópai mintára s talán a
kincstári újabb járulékokra való tekintet
tel is, A gróf Tisza István belügyminisztérségé alatt újabban is megerősített ezen
császári rendelet szerint az előnév, «meny
nyiben az külön felségadományozás tár
gyát nem képezte, azon esetben igazolha
tó, ha azt a család már 1727. előtt is köz
okiratban használta. Kegyelemből azonban
a később divatba jött előneveket is [min*
minden vitás nemesi ügyet], megerősítheti
őfelsége. Felségfolyamodvány utján a tel
jesen uj előnév is megszerezhető minden
különösebb érdem nélkül, ha a nemesség
igazolva van. Ez természetes is, mert ahoz
régente sem kellett több vagy kevesebb
érdem, hogy valaki előnévvel, "'agy anél
kül nyerjen nemességet. Csak régente nem
fektettek rá súlyt. Akiknek ma a nemes
ségük mellett nincs előnevük, bizonyosak
lehetünk felőle, hogy azok legtöbbje ré
gebbi nemességü.
A vármegye alispánja — rendszerint
a levéltárnok előterjesztésére — oly csa
ládok részére adhat ki nemességről szóló
hatósági bizonyítványt1, amelyeknek nemes
levele, vagy bármelyik vármegyétől nyert
nemesi bizonyítványa azon vármegye köz
gyűlésén valamikor kihirdettetett, vagy
amelynek tagjai a vármegyei nemesek
hiteles összeírásába felvétettek. Ugyanis
1) Igazolhat pusztán leszármazást is.

-
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időnként kihirdették s közgyűlési jegyző
könyvbe foglalták a megyei nemesi össze
írásokat is. Ezek közül az 1754—55, évi,
mely az egész országra elrendeltetett, a
legteljesebb [noha ez is hiányos], s a leg
nagyobb hitelű. A III. Károly alatti szin
tín országos nemesi vizsgálat eredménye
Nógrádmegyében az 1734. évi összeírás.
Ezeken kivfil jegyzőkönyvbe vannak még
nálunk foglalva az 1711. évi, 1709. [január
14], 1705. [junius 17 ] 1705. [február 18.],
1701. [235—242. 1.] 1684. [junius 29.] és
1663, évi' [junius 13,] nemesi katalógusok,
illetve regestrumok. A régebbi fportalisl
összeírások nem levéltárunkban vannak.
A legutolsó, az 1841. évi nem hiteles,
m ert ebbén már a nemességtelen intelli
gencia jó része is benfoglaltatik. Ez nincs
is a jegyzőkönyvbe felvéve. A jobbá
gyokról és mesteremberekről, sőt a zsi
dókról és cigányokról is számos, községenkénti összeírás maradt fel, különösen
a 18-ik századból. A régi dicalis és deci
mális conscriptiók fadó és tizedösszirások az Orsz. Lt,-ban őriztetnek.
Pusztán csak azon az alapon, hogy
valamely család elődei a megyei közok
iratokban nemeseknek neveztetnek s me
gyei tisztséget is viseltek, a Belügyminisz
térium, illetve annak véleményező közege,
az Országos Levéltár nem minden esetben
szokta igazoltnak tekinteni a nemességet.
9
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Akár az alispán, akár a kormányhatóság előtt történő nemességigazolásnál
elég, ha a közhitelű 1754—1755. évi or
szágos nemesi összeírásban vagy valamely
nemesi bizonyítványban avagy hasontartalmu jegyzőkönyvi feljegyzésben szerepel
az egyenesági előd, akitől aztán a leszár
mazás a folyamodóig anyakönyvi kivonatok
vagy más hiteles okiratok segélyével le
vezethető. Ha átköltözés történt, a szemé
lyek azonossága is igazolandó, leginkább
házassági bizonyítványokkal.1
A nógrádmegyei régi nemesi bizo
nyítványok2 vizsgálatánál némi kényelmet
lenséget okoz a genealógusnak az a kö
rülmény, hogy azokban az egyes csalá
doknak legtöbbször csak egv-két tagja iga
zoltatta időnként a nemességét [többnyire
elköltözések alkalmával]. Az ország sok más
vármegyéjében, pl. Borsodban is az a na
gyon helyes szokás dívott, hogy a családnak
1) Hogy a szakemberek által jól ismert ezen
nemességigazolási eljárásra is kiterjeszkedem,
ezt azokra való tekintetből teszem, akik e
téren laikusok vagy kezdők. Ugyanis a vár 
megyei levéltárnoki vizsgának ma még hiányos
és kialaaulatlan anyaga éppen arra nem te*rjeszkedik ki, ami a levéltárnokoknak egyik lesgjelentékenyebb hivatalos munkája s amit cs:»ak
később, gyakorlat útján sajátítanak e l ; az e s e t
leges tévedésekért azonban mégis nagy felelős
séggel tartoznak.
2) 1790- óta állítják ki magyar nyelven.

—
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egyidőben élő összes ismert tagjait egye
sítették — ha valamelyiknek testimoniálisra volt szüksége — s az összesnek
leszármazását és nemességét ugyanegy,
de több példányban kiállított bizonyít
ványban igazolták. Ez jobban megőrizte
a családi összelartozás tudatát s 80—100
évre vagy továbbra is elég volt a család
nak; mig ellenben itt némely népes család
tagjai egy t'élszázad alatt tízszer is kértek
bizonyítványt a megyétől, egyenként. Sínig
sok vármegyénél a testimoniálisban vagy
prosapiáiisban az armálisszerző ősöktől ve
zették le legtöbbször izről-izre a folya
modók leszármazását s igy egy-egv bi
zonyítványból egész többszázados család
fákat össze lehet állítani: addig más
megyékben s ezek közt Nógrádban is,
noha
mindenkor
a
való
alapján,
de sokszor csak a köztudomású nemes
ségét említették fel a családnak, az elődök
nevére való hivatkozás nélkül s minden
bővebb indokolás mellőzésével. Az ilyen
bizonyítványokból nem sok támpontot nyer
hetünk a család eredetére s ma már csak na
gyobb utánjárással lehet ezekből a családta
gokat egy közös családfán összeilleszteni.
Ma már sohasem a] köztudomásra,
hanem mindig egy beigazolt nemességü
elődre s az ettől kimutatott leszárma
zásra való hivatkozással állítják ki a bi
zonyítványokat a vármegyéknél is,

-
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Nógrádmegye mai nemességének csak
nem összesége más vidékről költözött ide.
Az Árpádok óta a maga ősi falujában lakó
s annak nevét viselő, itt-ott talán bocskorban vagy csizmában járó ősnemes »ég,
ami Felsőmagyarországon pl. Trencsén-,
Turócz-, Liptó-, avagy Gömör-, Abauj-,
Sárosmegyékben
található, Nógrádból
majdnem teljesen hiányzik.
A sok várral és erődített kastélylyal
bővelkedő Nógrádvármegye az
egész
dicsőséges múltja alatt örökös háborúk
színhelye volt. Ősnemzetségeink, a Kacsics,
Záh, Étre, Kökényes-Radnót stb. kifogy
tak. Más törzsökös ősi családaink közül
ma tudtunkkal csak a Berczelly, Mocsáré*
Géczy, Básthy-családok élnek vármegyénk
ben. A Tomaj-nembeli Losonczi BáníTyak,
továbbá a Berényiek, Wesselényiek, síb.
másfelé költöztek. A szintén Árpádkori
eredetű Madách, Baloghy^Szilassy-családok
noha több mint félezredéve étnek várme
gyénk területén, eredetileg más vármegyék
ből sarjadzottak, A most vármegyénkben
élő többi nemes családok - bár sok van
közöttük az Árpádok korából származó
nemességü-majd mind a mohácsi vész után
telepedtek le a szép és termékeny Ipolymellékén, vagy pedig az őslakó palóc és
tót köznépből kiválva a Habsburgoktól
nyerték későbbi nemességüket. A mégis min

—
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denkor karakterisztikusan egységes és
tekintélyes nógrádi nemesség a történelem
folyamán állandóan élénk jelét adta ki
váló h izafiságának. Fiai közt mindig akad
lak olyanok, kik a nemzet ügyeinek inté
zésébe ia jelentékenyen befolytak s ne
vüket messze vidéken ismertté tették.
YL. Reiszignak a vármegye történetéről
irt kitűnő munkáját a Monográfiában.^
Minthogy ezen kis vázlatos munkám
inkább gyakorlati célra készült, kutatásaim
ban jobbadán arra helyeztem súlyt, hogy
tőként az 1700-as évek óta szereplő csalá
dokról kerüljenek elő adatok, minthogy ne
ro. sségi és kamarássági igazolásoknál nap
óráikban már legfeljebb eddig az időtájig kell felvinni a leszármaztatást.
Nógrádmegye levéltárát Thököly Imre
katonái 1683. nyarán a füleki vár bevé
tele alkalmával, hol akkor a megyei szék
hely volt, legnagyohbrészben felégették,
azért az azelőtti időből nem sok irat
maradt fenn. [Jegyzőkönyveink ugyan
1597-től kezdődnek, de a 17-ik században
több helyen megszakadnak,] De ezen időtőt kezdve aztán legalább 6—8 szobát
megtöltő gazdag és értékes okiratgyüjtemőnyeink vannak, melyek közel kétezer
család nemességének, leszármazásának és
címerének megállapításához is bő forrá
sokat szolgáltatnak. Ezen adatok nemcsak
Nógrádmegyének, hanem az ország szá-
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mos más, különösen felvidéki vármegyé
jének családaira — sőt csekély számban
külföldiekre is — vonatkoznak. Termé
szetesen nem sorolom fel azon családo
kat is, amelyekre vonatkozólag pusztán
csak leszármazási, birtokügyi vagy pörbeli
viszonyokat tárgyazó iratok találhatók a
levéltárban, (Ezen családok száma is tehető
legalább 1000—2000-re, az eddigieken
felülj Sőt jelezni kívánom, hogy a pecsét
lenyomatok ezen mai jegyzéke nem teljes
s az a további kutatásaim nyomán még
bizonyára bővülni fog.
Addig is azonban, mig Nógrádmegye
levéltárának feldolgozott nemesi anyagát
esetleg módomban lesz idővel bővebb
alakban közrebocsátani, jónak láttam már
most összeírni és kiadni ezen névjegyzé
ket, mely kicsinyben is tükre lehet az
eddigi kutatásaim eredményének,1 Az út
baigazítással talán ez is tesz némi szol
gálatot a genealógia és heraldika tudomá
nyának.
Magától értetődik, hogy a névjegy
zékben jelzett adatok az ehez készített s
a levéltárban elhelyezett uj mutalókönyvem
segítségével, melyben némely családról
ötvennél is több feljegyzés van, nyom
ban előadhatók.
Hogy a jelen névjegyzékben felvett
!) L. még : Nemeslevelek Nógrádvármegye
levéltárában. Szerző cikke az általa szerkesztett
Nógrádi Hirlap 1909. évi 21. és 27. számaiban.
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mintegy. 1600 család közül melyek szere
peltek Nógrádmegyében, következtetést
vonhatunk rá abból, hogy amely család
nak a jelzés szerint nemességi iratai van
nak a vármegyei levéltárban, az a család
Nógrádmegyében is lakott; mig amelyek
nek csupán necsétlenyomatuk található,
azok többnyire — de nem minden eset
ben — más vármegyékből valók voltak.
nevek után - alkalmazott rövidíté
sek magyarázata a következő:
n = nemességigazolás,
cp = cimerespecsét.
ele =cim erlevél eredeti alakban,
cím = cimerlevél hiteles másolatban.
Cimerleveleknél az adományozás éve
ki van tévé. Az esetleges előnév a, csa
ládnév után zárójelek közt olvasható.
Ha valamely családnév- mellett nincs is
előnév, abból még nem következik az,
hogy annak a családnak nincs előneve,
csupán levéltárunkban nincs rá ismert
adat. Viszont talán nem mindenik előnév
igazolható, amit újabb — bár 1848. előtti —
okmányaink említenek.
Balassagyarmat, 1911. szept. hó.
■SIMON JÁNOS.
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A
Abele báró cp.
Ádámy cp.
Adlersfeld cp.
Adonyi cp.
Adorján n.
Agárdy n.
Ágoston cp.
Ajtay cp.
Alberty cp.
Alföldy cp.
Alitisz cp.
Almásy (zsadányi és törökszentmikló:
n. cp.
Ambrózy (sédeni) n. cp.
Ambró (adamóczi) cp.
Ambrús n. cp.
Ambtmann cp.
Andaházv (andaházij cp.
Anchely n.
Andrásfalvy (szentandrási) cp.
Angyal (sikabonyi) n. cp.
Ansfeld cp.
Antal n. cp.
Antony cp.
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Aranyi n. cp.
Aranyhalmy (Goldberger) n.
Aranyossy cp,
Árvay cp.
Aspermontis gróf cp.
Aszalay cp.
Ausser cím. 1635.

—
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—

2

B.
Bábas n.
Babos cp.
Bacskády n.
Bácsmegyey n.
Bachó cp.
Bada n.
Bagi n.
Baghy másképen Gödör n.
Bajcsy (bajcsi, geczelfalvai és benyólehotaij cp.
Bajnay n. cp.
Bajnóczy n.
Baitay cp.
Bakalár (kremnyicskai) n.
Bakay cp.
Bakó (kürthi) cp.
Bakó cp.
Bakos cp
Baksa (baksaházai) n.
Balajthy cp.
Balassa báró és gróf (balassagyarmati és
kékkői) cp.
Balás (sipeki) n. cp.
Balás másképen Keszihóczy n.

18

—

Balasovits cp.
Balezer n. cp.
Balezer n. cp.
Balla n. cp.
Balogh :n. cp.
Balogh (ócsai) n. cp.
Balöghy (balogi) n. cp.
Bankó n.
Bányay cp.
Bányik n.
Baranyav n.
Baranyay (bodorfáival) cp.
Bar any ay (csehi) cp.
Baranyai (jászberényi) n. cím. 1698.
Bárány cp.
Bárdy n. cp. cím. 1681.
Barkóczy gróf cp.
Bárnay cp.
Barócs cp.
Baross (bellusi) cp.
Barssy n. cp. cím. 1622. '
Bárszky (pusztafödémesi) cp.
Barta rp.
Bartal cp.
Bartalóczky cp.
Básthy (egyházasbásti) n. cp.
Batta (vattai) n. cp.
Battik (sarudi) n. cp.
Batisz n.
Báthory n.
Bátorffy cp.
Batthyány gróf cp.

—
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—
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ßazala cp.
Bedő n.
Beer cp.
Behányi cp.
Beiczy n,
Beke n. cp.
Bekény (mikófalusi) cp.
Beker cp.
Belányi n. cp.
Beleznay cp.
Belgrády n. cp.
Beliczay cp.
Belkovics cp.
Bellágh cp.
Bellovics cp.
Belnay cp.
Belosovitz cp.
Bencze n.
Bende (hódosi) n. cp.
Bene (nándori) n. cp.
Benedikty n. cp.
Benicz n. cp.
Benyicz másképen Nagy n.
Beniczky fbeniczei és micsinyei) n. cp.
Benke cp.
Benkó n. ele 1676.
Benkó n. cím. 1646.
Benkő cp.
Benkovics cp.
Benyovszky (benyói) n.c p.
Beöthy cp.
Berczelly (berczeli) n. cp.

—
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Bérczy n. cp.
Berdóczy n.
Bereez cp.
Berényi gróf cp.
Beretvás cp.
Berger cp.
Berkó n.
Bernáth (bernáthfalvai) cp.
Bersek n.
Bertha (felsőeőri) n.
Beríhőti u.
Bessenyey cp.
Besze n.
Bezdédy cp
Bezzegh (hajniki) n. cp.
Bika n.
Billard cp.
Biriuyi cp.
Biró n.
Blahő n. cp.
Blaskovits n. cp.
Bobics cp.
Bobok (dezséri) n.
Bobor n. cp.
Bobor másképen Kastor n.
Boborczi cp.
Bobrovniczky n.
Boczkó ii. cp.
Bochec-z vagy Bosecz cp.
Bocs cp
Bocsy i. ).
Bőd (ah isi) n.

21

Boda (bodafalvai) n.
Bodó (bodófalvai) n.
Bodonyi [bodonvi] n. cp.
Bodonyi másképen Kajtár n. cp. cím. 1714.
Bodonyi másképen Tóth n.
Bodroghy cp.
Bogdán cp. n.
Bogyay [várbogyai] cp.
Bogyó cp.
Bohát n.
Bohuna n.
Bohunka [draskóczi és jordánföldi] n. cp.
Bohus [beharfalvai] cp.
Bohus [felsőpetőfalvai] cp.
Bojtsy n.
Bokross n. cp.
Boldizsár cp.
Boldogházy-Kiss n. cp.
Bolemann [dezséri] n. cp.
Bolgár n. cp
Bomb cp
Bonda cp.
Bónis (tolcsvai) cp.
Borbás n. cp. cím. 1651.
Borbély [nógrádi] n.
Borbély vagy Barbély [lévai] n. cp. cím
1654.
Borbély másképen Kanizsay n.
Borbély másképen Szvoboda n.
Borcsiszky cp.
Boiy [borfői] n. cp.
Borhy cp.

—
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Boros n. cp. cím. 1700.
Boros másképen Szikora n.
Bornemisza (minaji) n. cp.
Borsy cp.
Bosnyák (pelhanoveczi) cp.
Bossányi (nagyügróczi) n.
Bóta cp.
Botka másképen Vincze n. cp.
Botka n.
Bolyán n. ele. 1647. J)
Bozik cp.
Bősz n.
Brezovay (brezovay) cp.
Briészoly vagy Prjészoly n.
Bross cp.
Brnula nnásképen Szlaniczky n.
Brunsvik gróf cp.
Bubla (ábrahámfalvi) n. cp.
Buday n.
Budaházy cp.
Budiáts (mikusóczi) cp.
Budinszky cp.
Bulvovszky (duliczi vagy gyulafáival n. cp.
Bunyik (kishindi) cp.
Buócz (dolinái) n. cp.
Buócz (aagyrákói) n.
1) A nemeslevélben szereplő személyek: Botyán
(nem két t-vel) András (főszerző) és neje Szakő Erzsébet s
?«’ István, András és János. Ezen utóbb említett Jánost
N;;oy Iván a Turul 1884-iki évfolyamának 43. lapján a
v a rm e g y é tő l nyert téves értesítés folytán Imrének Írja,
o o lo tt már azelőtt a helyes keresztnévvel vette fel a Magyaro rsz á g Családéiba (II. kötet 232. iap.)
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Buriss másképen Lamos,
másképen Lipovszky (lipóczi) n
Burián (dedinai) cp.
Bússá n.
Buttler báró cp.
Butsánszky (pápai) cp.
Buzna cp.

-
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E.
Czaban n.
Czagány n.
Czakó n.
CzeczQ n. cp.
Czékus cp.
Czerva másképen Mészáros n.
Czikó (czikóházai) n. cp.
Cziráki cp.
Czobor cp.
Czókoly cp.
Csáby cp.
Csábik cp.
Csaplovics (jeszenovai) n. cp.
Császár n.
Csáty n.
Csebey cp.
Chebe cp.
Csebeny cp.
Cseh n. cp.
Cseh (dobronyi) cp.
Cseh (rikácsi) n.
Cselkó (cselkólehotai) cp.
Csemély cp.
Csemesz cp.

—
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Csemniczky (csemniczi) n. cp.
Cseörgheő (taxandi) cp.
Csépány cp.
Csépányi (csépányi) cp.
Csepcsányi másképen Vlgdár
(csepcsényi) n. cp.
Csépi cp.
Csepreghy cp.
Cserépi cp.
Cserkó n.
Csernák cp.
Cserny n.
Csernyánszky cp.
Cserniczky cp.
Csernota cp.
Csernus n.
Cseszek n.
Csesznék n. cp.
Csikánv (ilinyi) n. cp.
Csilkó cp.
Csillag cp.
Csillag (legyesbényei) cp.
Csilléry n.
Csilling cp.
Csillom cp.
Csima cp.
Csirke n.
Csiszár másképen Kolozsváry n.
Csiszár cp.
Chizmadia n.
Csizmazia n.
Csorna (ragyolczi) cp.
Csömör cp.
—
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—

Csonka n. cp.
Csontos n. cp.
Csór cp.
Csőke cp.
Csőssy, Cheössy ele. 1624,Csupor n.
Csuport n.
Csúcz n.
Csűrös cp.
Csürösy cp.

—
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D.
Dachó (dacsólami,) cp.
Daniss cp.
Damó másképen Lisznyay n. cp.
Dánossy n. cp.
Dapsy cp.
Darvas (nagyréthi) n. cp.
Dávid (luróczszentpéteri
és alsózaturcsai) n. cp.
Daxner cp.
Deáky n. cp.
Dedinszky (dedinai) n. cp.
Demets n.
Demkó (bélai) n. cp.
Dévák cp.
Detrich n. cp.
Dékány cp.
Désy cp.
Dévaj cp.
Devány cp.
Dévényi vagy Divényi
[divényi és mellétéi] n f Dezsericzky n.
Dessewffy [cserneki és tarkői] n. cp.

—

28

—

Dienes cp.
Dióssy ('diósi) cp.
Diószeghy (diószegi) n. cp.
Disznóssy másképen Veres n.
Divényi lásd Dévényi
Divéky (divéki) n.
Dobay (dobói) cp,
Dobák (szentmarjai) n. cp.
Dobiász cp.
Doboczky cp.
Dobosy n.
Dobozy n. cp.
Dobránszky cp.
Dobróczy cp.
Domaniczky n.
Dombay (felsóattraki) n.
Dombay n. cp.
Domin cp.
Dominkovics n. cp.
Dómján (domjánszeghi) cp.
Dorkovicz cp.
Dósa n. cp.
Dovály n.
Dória cp.
Dömjén cp.
Dömök cp.
Dőry cp.
Draskóczv másképen Czeper[draskóci] n. cp.
Drhoniczky ele. 1579.1
1) Cseh nyelvű armális, Rudolf adománya. A mű
vészi kivitelű czimer, mely gunyezimernek látszik (vasmacs
kán ülő hosszufülü kutya), az okmány közepére van festve,
díszes keretben.

—
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Drozdik vagy Drozgyik n.
Dubniczky n. cp.
Dubovay másképen Kállay n.
Dubraviczky (dubraviczi) n. cp.
és adománylevél.
Dttbronyieeky -a -c p .
Dubróczy n. cp.
Dudás n. cp.
Dúl cp.
Dúló cp.
Duchony (duliczi) n. cp.
Dvornikovics (teplai) cp.

A \

—
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E.
Ebeczky (ináncsi) n. cp.
Edespacher cp.
Edöls n.
Egry (siroki) n. cp.
Egyed cp
Elek cp.
Endrődy cp.
Eördögh (lászlófalvai) n. cp.
Eőrv cp.
Eősz cp.
Eőrssv cp.
Eötvös n. cp.
Erdeödy cp.
Esterházy gróf cp.
Ettinger cp.
Etthre vagy Ettre (kálnóij n. cp.

—
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F.
Fábián (eőri) n. cp.
Fabik n. cp.
Fábry n. cp.
Fabric cp.
Fáy (faji; n. cp.
Faigei (bethlenfalusi) cp.
Fajnor cp.
Farkas másképen Losonczy n. cp.
Farkas (farkaspati) n. cp.
Farkas (alsótakácsi) cp.
Farkas (romannfalvai) cp.
Farkas másképen Sektor n.
Farkas cím. 1715. cp. n.
Fatavich n. cp. cím. 1742.
Fehér cp.
Fejér (tárcsái) n. cp.
Feja n. cp.
Fejérváry (romhányfalvai,) n.
Fejérpataky cp.
Fekete (nyéki) cp.
Fekete gróf cp.
Fekete n. cp.
Felder cp.
Feley n.

-
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Fekna cp.
Felső-eőri nemes családok (63^, cím. 1582„
Ferenczy (verseczi) cp.
Ferenczy n. cp.
Ficsóv vagy Ficsúr
másképen Csaba n. cp.
File (eőri) n. cp.
Filó cp.
Fisser n.
Fischer n.
Fodor n. cp.
Foglár (téssai) cp.
Folly (később Follinusz) cp. cím. 1742.
Folkusházy (folkusfalvai) n. cp.
Fontánvi cp.
Forgáeh gróf (gímesi és gácsi) cp.
Földes cp.
Földváry cp.
Földvári (bernátfalvai) cp.
F'örder cp.
Franfrovits n. cp.
Fráter (ippi és érkeserüi) cp.
Frecska n. cp. cím. 1702.
Frey cp.
Freiberger n.
Freyburg cp.
Frenyó (kövi) n. cp.
Frideczky n. cp.
Friebeisz (raikai) cp.
Frievaldszky cp.
Frievicz cp.
Furmann cp.

—

33

—

3

Furthinyi cp.
Fuchs cp.
Fülep n. cp.
Fülep (nagygyúródj cp.
Für cp.
Füsy cp.
Füszy cp.
Fürösy cp,

34

6.
Gaál (gyulai) n. cp.
Gaál cp.
Gábony cp.
Gábor cp.
Gálffy cp.
Gajda (bobon) n.
Gály cp.
Galló cp.
Gallovich cp.
Garas n.
Garniga n.
Gáspár (szenyiczei) n. cp.
Gasparik cp.
Gasó cp.
Gastberg cp
Gebier cp.
Gebrics n.
Géczy (géczi) n. cp.
Géczy (kis- vagy alsógéczi) n.
Géczy (nagyszalatnyai) n.
Géczv (garamszegi) n. cp.
Géczy (megyeri) n.
Géczy n. cp.
Gecse cp.

-

35
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Gedey (gedei) n. cp.
Gedey másképen Somogyi n. cp.
Gedeon cp.
Geduly cp.
Gegus (kisgeszeni) n.
Geiger cp.
Geizlér cp.
Gelle n. cp.
Gelley n. cp.
Gellén (gellénfalvai,) n. cp.
Gellérth cp.
Genizer cp.
Gerhard (királyfalvai) n.
Gerstorff cp.
Gerlle cp.
Ghillányi (lázi) n. cp.
Gilley cp.
Gilg cp.
Glembovszky n.
Glós cp.
Goböl cp.
Gödör másképen Baghy n.
Goldperger n.
Golenics n. cp.
Gombkötő másképen Kovács n.
Gombos cp.
Gonda n. cp.
Goszthonyi cp.
Góth cp.
Gotthard cp.
Gottier cp.
Gömrey cp.
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Gönczy cp.
Görög cp.
Gracza cp.
Gräber cp.
Gramantik cp.
Grand cp.
Grassalkovics gróf cp.
ferünburg cp.
Gusdem cp.
Gúth n. clm. 1594.
Guoth (guothfalvai) n. cp.
Guthy (gúthi) cp.
Gyarmathy vagy Füzesgyarmathy,
másképen Együd n.
Gyika cp.
Gyöngyösi másképen Juhász n.
Gyöngyösi másképen Csizmazia n.
Gyöngyöspattay cp.
György cp.
Győry n.
Gyura (dezséri,) n. cp.
Gyuracska cp.
Gyúrcsák cp.
Gyurcsányi (moysfalvai) n. cp.
Gyurcsánszky cp.
Gyurgyék (folkusfalvai) n.
Gyurikovics másképen Ruzsinszky n.
Gyurkóczy cp.
Gyurkovics n.
Gyurtsek n.
Gyüre n.
Gyiirkv (gvürki n).
Gvürky (loson czi) n. cp.
37

H.
Hack cp.
Hadházy cp.
Hajnal cp.
Hajnik n.
Hajós n.
Hakenberger cp.
Halácsy «halácsi» cp.
Halasy «dévaványai» cp.
Halászi cp. n.
Haluska cp.
Hán vagy Haan n. cp.
Handmann cp.
Handriovich n.
Handrovics n.
Hangay n.
Hangácsv «hangácsi» n. cp.
Hanibál cp.
Hankus n. cp.
Hanulik n. cp.
Hanusóczky cp.

-
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Kanvay cp.
Hanczelly n.
Hanzély n.
Hanzlik n. cp.
Harczy cp.
Har mos n.
Hamar (panni) n. cp.
Hauer cp.
Hatvany cp.
Hegedűs cp.
Hegyesy n. cp.
Hegyi cp.
Hcgymeghy cp.
líeisler gróf (heislersheimbi)
Hellenbach cp.
Hellepronth cp.
Helm cp.
Henniger vagy Hennigar báró (ebergi)
indigenátus
Hentaller cp.
Herényi n.
Hering cp.
Herkály cp.
Hermann n. cp.
Herold cp.
Heszterényi cp.
Hidvéghy (paczolai) cp.
Hirschberg cp.
Hochreiter cp.
Hodászy (hodászi) n.
Hodossy n.
Hoffmann n. cp.
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—

Hoytsy (domályosi) n. cp. elm. 1742.
Holczer cp.
Hollóssy cp.
Horánszky (horai) n.
Horányi cp.
Horetezny n.
Horkay cp.
Horkovics (komjáti) cp.
Horkovics elm. 1804.
Horpácsy n.
Horthy másképen Kovács n. cp. cím. 161?
Horváth másképen Yoxith (zalukai) n. ej
Horváth (nógrádi) n.
Horváth (horváthi) n.
Horváth (bibithi) n. cp.
Horváth (tályai) n. cp.
Horváth (szentgyörgyi) cp.
Horváth másképen Aitich n. cp.
Horváth másképen Stansith cp.
Horváth másképen Simonehics cp.
Horváth cp.
Horváthy (horváthi és disznósi) n. cp.
Hrabéczy cp.
Hrabussay n.
Hratossay n.
Hroznovszky (pribóczi) n.
Hőgyészy n.
Höher cp.
Hudelka cp.
Hudlik cp.
Hudoba (badini) n. cp.
Hunyady n. cp.

—
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Huszágh vagy Húszak másképen Csizmazia cím. 1667. cp. n.
Huszár (zabláthi és mossóczi) cp.
Huszár cp. n.
Huszka cp.
Huszt másképen Molnár (diáki) n.

—
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L
Illésházv n. cp.
Isaák (kisdobronyi) n. cp.
Ivády cp.
Ivánka (draskóczi és jordánföldi) cp.
Ivanovics n. cp.
Izsóid cp.

X
Jablánczy cp.
Jakab n. cp.
Jakabfalvy cp.
Jakabházy másképen Ötvös n.
Jakobaei másképen Miliczky n.
JakoboTics (dobonyosi) cím. 1908.
Jamrisska cp.
Ján (kövi) n. cp.
Jancsics cp.
Jancsovich cp.
Janikovits cp.
Janka n.
Jankó cp.
Jankovich (jeszeniczei) n. cp.
Jánossy cp.
Janovics cp.
Jászay cp.
Javorka n.
Jekelfalussy cp.
Jenner cp.
Jeszenszky (nagvjeszeni) báró
és nemes n. cp.
Jeszenszky (kisjeszeni), Simkovics
és Paulovics-ág n. cp.

—

43

—

Jeszenovszky cp.
Jezerniczky (jezerniczei) cp.
Joannides n.
Johny (jamniki) n.
Job (fancsali) cp.
Jotubinyi cp.
Jucha cp.
Juhász n. cp. ele. 1690.
Juhász másképen Csizmazia (gyöngyösi) n.
Juranits cp.
Justh «neczpáli» cp.
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K.
Kabzán (izsépi) n. cp.
Kacsányi másképen Berczelóczy
n. cím. 1697.
Kacskovich n. cím. 1814. (újítás).
Kádas n. cp.
Kajali cp.
Kajuch n.
Kajtár másképen Bodonyi n. cím. 1714.
Kajdacsy cp.
Kalány n.
Kalapos cp.
Kalbner cp.
Kalcsó n.
Kállay n. cp.
Kállay másképen Szentmiklóssy n. cp.
Kalmár n. cp.
Kalmár (jászberényi) n. cp. cím. 1582.
Kalmsperger cp.
Kálnay cp
Kálnoky cp.
Kalocsányi n. ,
Kálvéry cp.
Kamánházy (kamánházi) n. cp.
Kamocsay n. cp.

-
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Kancsó n.
Kandó cp.
Kanizsay n. cp. cím. 1628.
Kangyár cp.
Kanyó n.
Kántor (kántorjánosi) é. cp.
Kapy (kapivári) n.
Kapu (kapuvári) cp.
Karakas n. cp. cím. 1654.
Kárász cp.
Karácsonyi cp.
Karácsonyi (ivándai) cp.
Karczagh n cp.
Karla n. cím. 1635
Karler n.
Karlovszky cp.
Kármán n. cp.
Károlyi (szeiitimrei) cp.
Karpe n. cp.
Kasza (tamásfalvai) n. cp.
Kassay n.
Kaszay n.
Kaszap n, cp. ele. 1652.
Kászonyi n.
Kaveggia n.
Keberics vagy Khebrics n. cp.
Kecskeméthy cp.
Kecskeméthy másképen Csiba n.
Keglevics gróf cp.
Keyser cp.
Kele n.

-
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Keiecsényi n. cp.
Kelemen cp.
Keller n.
Keller (adlersfeldij cp.
Keliny ('másképen Kelisch) n. cím. 1802.
Ivellió cp.
Kelisch cp.
Kende cp.
Kmdelényi (hagyárosi) cp.
Ivendráy cp.
Kerekes n. cp.
Kereszlúrv (szinnerszegi) n. cp.
Kerner cp,
Késmárky másképen Literáti n. ele. 1649
Kevy n,
Kheberich vagy Khebrich cp. n,
Khómka cp.
Khlósz cp.
Kilián cp.
Kincses n.
Kindernay másképen Klary ('németfalvai) n.
Király n, cp.
Királyi cp.
Kiss és Kys n. cp. cím. 1659.
Kiss másképen Sövényházy n.
Kiss (boldegházi) n. cp.
Kiss [torjai] cp.
Kiss [gyöngyösi] cp.
Kiss másképen Leukó n.
Kisfaludy cp.
Kiszely [benedekfalvai] n.

—
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Klazzekowyth c!e. 1617.
Klaus cp.
Klein n,
Klinovszky n,
Klobusiczky n, cp.
Koczka cp.
Kóczián n. cp.
Koháry gróf cp.
Kókay cp.
Kokovay [zelleffalvai] cp.
Kollár cp.
Koller [mányai] cp.
Koltnár n.
Kolocsányi [kiskolócsányi] n. cp.
Kolozsváry n. cp.
Koltay cp.
Komáromy n. cp.
Komjáthy [komjáthi] n. cp.
Koncz cp. n,
Kondy cp.
Kondlovics cp.
Kőnkéi [müzenthalli] cp.
Konkoly cp.
Koncsek [dvoreczi] n.
Kopcsányi n cp.
Kopi'inay cp.
Koray cp,
Koricsánszky cp.
Korodinyi másképen Berdóczy n. cp.
Koromzay n. cp.
Kerponay cp.

—
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Korcsek másképen Nemes
[bekarfalvai] n. cp.
Kosa cím. 1662. [Kiigazított név.]
Koszka cp.
Kosztolányi cp.
Kostyán [kostyánfalvai] cp.
Kossuth [kossuthfalvai vagy udvardi] n.
Kotsy cp.
Kovách másképen Hagan [horthi] n. cp.
cím. 1613.
Kovács másképen Rácsok n. cím. 1694,
Kovács másképen Ujváry n.
Kovács, Kovách, Kováts cím.
1760., 1664., 1837.
Kovács [almási] cp.
Kovács [később visontai] n. cp,
Kovács [törteli] n.
Kovács [tüskevári] cp.
Kovács [dicskei] cp.
Kovács (nagydaróczi) cp.
Kovács másképen Mázán n.
Kovács másképen Yályi n.
Kovács másképen Járdánházy n. cp.
Kovácsóczy n. cp.
Kozáry n. cp.
Kozelka cp.
Kozma n.
Kőrössy másképen Szűts n. cp.
Köröskényi (köröskényi,) cp.
Körmendy cp.
Körber cp.

—
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—

4

Körner cp.
Kracsun cp.
Kralovszky cp.
Krigovszky n.
Krikovszky n.
Krismonics cp.
Kriszter cp.
Kriston cp.
Krivácsv n.
Krizsán cp.
Krúdy n. cp.
Krús cp.
Kruspér cp.
Kubinyi (felsőkubini és nagyolaszi) n. cp.
Kudelka cp.
Kuháry cp.
Kuhla másképen Márkus n.
Kühnei cp.
Kuktay cp.
Kulifay n.
Kun n cp.
Kuncz n.
Kupecz n.
Kürthy (fajkürtij cp.
Kussányi másképen Kossik n.
Kvassay (kvassói,) n. cp.

—
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—

h.
Lábody cp.
Lacza n.
Laczav fkishindy n. cp.
Laczkó n.
Laczkovics cp.
Lahó vagy Lachó cp.
Laky cp.
Lamos másképen Buris, másképen
Lipovszkv (lipóczi) n.
Lanczer fmooszi^ cp.
Lang (buday cp.
Lánvi másképen Maszjarik n.
Lányi másképen Török n. ele.
Lányi n. cp.
Lapády cp.
Laszkáry flaszkáry cp.
Latkóczy (latkóczi) cp.
Laukó cp.
Laszly n. cp.
Láskló n. cp.
László másképen Csutna n.
Lázár n. cp.
Ledniczky n. cp.
Légrádv n.

—

51

4*

Lehoczky (kislehotai és bisz tries kai) n. cp.
Lehoczky (királylehotai) cp.
Lehotay n.
Leukó másképen Kiss n.
Leudvay n. cp.
Lengyel másképen Polják n.
Lengyel n.
Leszkóczy n. cp.
Lestách n. cp.
Lévay n.
Libercsey n.
Libertinyi n. cp.
Libertinyi másképen Vadász n.
Lieszkovszky másképen Belánszky
(felső- vagy nagylieszkói és trencséni) n. cp.
Lintner cp.
Lipcsey cp.
Lipóczy cp.
Lipszky cp. n.
Lipták cp.
Liptay (kisfaludi) n. cp.
Lissay cp.
Liszy n.
Liszkay n. cp.
Lisznyay másképen Damó n. cp.
Litassy cp.
Loffcsányi n. cp.
Löffel holz báró cp.
Loiz cp.
Longauer cp.

—
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-

Losy n.
Lovcsányi vagy Lofcsányi n, cp.
Lossonczy másképen Szygyártó n. cp.
Lőrincz n.
Lőrinczy n. cp.
Lovász cp.
Lovrik bp.
Luby ('benedekfalvai) cp
Lucsányi n.
Lucsánszky (lucskai) n.
Luka (lukanénvei) cp. n.
Lukácsy n .,
Lukácsovitz n.
Lukács n. cp.
Lukovics vagy Luchkovics n. cp.
Luzinszky báró cp.
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-

zw.
Macza n. cp
Machula (ábrahámfalvai) n.
Madách (alsósztregovaiés kelecsényi) n. cp
Madarassy cp.
Madocsányi cp, n.
Magyar n. cp.
Magyary cp.
Majerszky n. cp. clm. 1741.
Mailáth cp.
Maj thány i n.
Majthényi (keselyőkói) n. cp.
Majzik cp.
Makay n. cp.
Makky n.
Maky (komáromi) n.
Makó (nemesszeghi) n.
Makó n.
Makovinyi n.
Malatinszky cp.
Maratinszky n.
Marczaly n.
Marezel (kisudvarnoki) n.
Már cp.

-

54

-

Máriássy (márkusfalvai) n. cp.
Markoviczky n.
Markovics vagy Markovith n. cp. cím. 1603.
Márkus n. cp. cím, 1667.
Márkus (knhlai) n.
Marschalkó n.
Marsovszky (marsovai vagy marsófalvai)
n. cp.
Martinétv cp.
Martinidesz cp.
Martiguy cp.
Martin cp.
Martinyi n.
Marton és Márton cp.
Mártonffy n. cp.
.Mártonyi n.
Maszjarik másképen Lányi n.
Maszur cp.
Mátyás cp.
Mátyásy n. cp.
Mattyasovszky (alsómatyasóczi) n. cp.
Máthé cp.
Máthes cp.
Mattekovics (alsóviszokai) cp.
Matis cp.
Matuia u.
Matulay cp.
Mátyus (alistali és padányi) n. cp.
Mátyus n. cp.
Mauksch vagy Mauchs (färkasfalvai) n.
cím. 1635.

4r-
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-

Mázán cp.
Medveczky (medveczei és kisbisztricskai) n
Mederes cp.
Medzihradszky n.
Megyery n. cím. 1701.
Melegh n.
Melczer cp.
Mérey cp.
Meskó (felsőkubini) n. cp.
Meskó báró (felsőkubini) bárói oklevél
másolata.
Mészáros n. cp.
Mészáros (bodóházi) cp.
Mesteiházy n. cp.
Mester n. cp.
Metus cp.
Metsch báró cp.
Mezey (fogarasi) n.
Mezey n.
Mialovics cp
Michna n.
Migrelli gróf cp.
Mihaleczky vagy Michaleczky n. cp.
Mihalek cp.
Mihály n.
Mihályi (balogfalvai) n. cp.
Mihályi cp.
Mihócsa (károlyfehérvári) n.
Mikecz cp.
Mikinszky cp.
Miklián n.

-
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Miklós cp. n.
Miklósffy cp.
Miklyen n.
Mikula vagy Mikulya n.
Mikulay n. cp.
Mikula (nagylibercsei) cp.
Mikulás cp.
Mikus n.
Milecz cp.
Miskolczy másképen Szigvártó n.
Missies cp.
Miszlaniczky n. cp.
Miszleniczky ele. 1716.
Miszlinszky cp.
Mlinarich n.
Mlinkó cp.
Mocsányi cp.
Mocsáry (bocsári) n. cp.
Moczkó n.
Mocsovszky (mocsovai) cp.
Molnár másképen Huszt (diáki) n. cp
Molnár n. cp.
Morllin cp.
Mórócz cp.
Morvay n. cp.
Morvay másképen Darab n.
Mosztyiszky (mosztyiczi) n.
Mrász cp.
Munkácsy n. cp.
Müller cp.
Münch cp.

—
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—

Muraközy cp.
Murányi cp.
Muslay eredetileg Simon (borosjenői) n. cp.

—
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-

N.
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy

n. cp.
(ócsai) cp.
(tolcsvai) cp.
(pilinyi) n.
másképen Somogyi (gyöngyösi) n.
cp. cím. 1633.
Nagy másképen Hegedős n.
Nagy (péli) n.
Nagy (leszenyei) cp. n.
Nagy-Gergely n.
Nagy másképen Benicz n.
Nagy másképen Borbély n.
Nagy másképen Bosicz n.
Nagy másképen Labancz n.
Nádasdy gróf cp.
Nándory (nándori) n. cp.
Naurátyill cp.
Návoy cp.
Nedeczky (nedeczei) ep.
Nedőczy n.
Neythart cp.
Nemes másképen Korcsek (behárfalvai) cp.
Nemes másképen Edelényi n.
Memecz cp.

-
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—

Németh n. cp. cím. 1625.
Némethy n. cp.
Nyerges n.
Nésa n.
Nesztor cp.
Nérerv (néveri) cp.
Niczky cp.
Nikolovszky cp.
Nyíró n.
Nisnyánszky n.
Nógrádv n.
NoSkó másképen Czobor n.
Noszticzi vagy Nosztity n.
Novák cp.
Nováky n. cp.
Novotha n. cp.
Nozdroviczky cp.

60

i

0.
Ochsz (ruszti) cp.
Ocsovay cp.
Ocsovszky n.
Odry n.
Okay cp.
Okolicsányi (okolicsnói) n. cp
Okruczky n.
Okruteczky (okruti) n.
Oláh n. cp.
Olasz n. cp.
Onghv n.
Ondrejovics n.
Orbán cp.
Orczy cp.
Ormósdv cp.
Oroszy cp.
Oroszlányi n. cp.
Országh cp.
Osskó cp.
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Oszterhueber cp.
Osztroluczky cp- n.
Ottlik cp.
Ozibius n.
Ozmicz n.
Ördög vagy Eördögh (lászlófalvai) n. (
Ölvös n.
Őze n.

-
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-

E
Pachner cp.
Paczolay (paczolai) n. cp.
Pajor ('tótlipcsei) cp.
Paksy vagy Pazi n. cp.
Palaticz n.
Pálffy n. cp.
Pálffy gróf cp.
Pállya vagy Pálya n.
Pálinkás cp.
Palojtay n.
Palugyay (palugyai és bcdafalvai) cp.
Palutka (aranyosmaróthi) cp.
Panda n.
Pamhakel cp.
Pap n. cp.
Pap (révkomáromi) cp. n.
Pap másképen Sartorius n.
Pappszász cp.
Pápav n.
Paraky cp.
Paraszka (paraszkafalvai) n.
Párniczky vagy Pármiczky (párniczai) n cp.

—
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—

Passuth n.
Pászthi cp.
Patay n.
Patay (gyöngyöspatai) cp.
Patasovits n.
Patkó n. cp.
Patkonyi n.
Patthó n. cp.
Pauer cp.
Paukovits cp.
Pavleszitz cp.
Pauly cp.
Pazsiczky cp. n. •
Pécsy n.
Péchy cp.
Peér n.
Palargus n. cp.
Pelényi vagy Pilinyi n.
Pelleth cp.
Percze n.
Perényi cp.
Péry cp.
Perliczy n. cp. cím. 1742.
Peskó cp.
Pethő n. cp. cím. 1637.
Petreka cp.
Petriczevich cp.
Pelrikovics cp.
Petróczy n. cp.
Petróczy (petróczi) cp.
Petrovics n. cp.

-
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—

Petők (szamosszegi) cp.
Petsch cp.
Peivian cp.
Petvkó (tótprónai) n. cp.
Pettykó vagy Petykó, avagy Pettkó n. cp.
Pfeifer cp.
Piber vagy Pyber (gyerkényi) n. cp.
Pichler cp.
Pilárik cp.
Pilissy cp.
Pintér n cp.
Píry (középpíri) n. cp.
Piskatoris n.
Pitrolff cp
Pjatka n.
Pixiades cp.
Plachy ínemesvarbóki) n. cp.
Planch n.
Plassány cp.
Platthy (nagypalugyai és turóczvidéki)
n. cp.
Pleyer cp.
Pletrich ('szentkirályig n.
Poczy cp.
Podhorszky (podhorai) n. cp.
Podhradszky n.
Podhorányi n.
Podhragyay n.
Podluzsányi (balázsi) n. cp.
Podmanyiczky n. cp
Podmaniczky báró cp.

—
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—

5

Pohrancz n. cp.
Póka n. cp.
Pólyák cp.
Pongrácz nemes, báró és gróf (szentmiklósi
és óvári) n. cp.
Pongrácz (felsőeőri) n.
Popovits cp.
Pcrhantz vagy Pohrancz n. cp.
Porubszky n. cp.
Posgay n.
Pósch cp. n.
Pöstényi (pöstényi) n. cp.
Pottornyay (pottornyai és csáthi) cp.
Pribék cp.
Pribisch cp.
Rrieszky cp.
Priska n.
Prjészoly vagy Briészaly n.
Prónay nemes és báró (tótprónai) n. cp
Pruszkay cp.
Prusinszky n. cp.
Planovszky cp.
Puky (bizáki) cp.
Putay cp.

—
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R.
Rácz n. cp.
Rácz [parasznyai] n.
Rácsok n. cp.
Rácsok másképen Kovács n. cím. 1694.
Ráday- n. cp.
Ráday gróf cp.
Rády [váradi] ele. 1632.
Rády cp.
Badics cp.
Radicsevics cp.
Rí.dványi flegéndi] n. cp.
Ragályi [kiscsollói] cp. n.
Ragyolczy n.
Rajcsányi n.
Raisinger n. cp.
Rajcher cp.
Rajtmán cp.
Rákóczy [rákóczi] n. cp.
Rakonczay n.
Rakovszky [nagyrákói és kelemenfalvai
n. cp.
Raksányi [raksányi] n. cp.
Raphanidesz cp.
Ráth n. cím. 1613.

67

—
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Ratkó cp.
Rédl cp.
Remény cp.
Remenius cp.
Remenyik cp.
Repeczky n. cp.
Recsky [recski] cp.
Révay [révai] n. cp.
Révay [írebosztói] n.
Reviczky [revisnyei] cp.
Ridl cp.
Rigó cp.
Rigótz cp.
Richter n. cp.
Rimanóczy n. cp.
Roboz cp.
Rohács cp.
Rochfalussy cp
R omhányi n.
Rosa n.
Rosenbach birodalmi báró cp.
Rosenmann n. clm. 1598.
Róth [királyfalvai] n. cp.
Róth [pongyeloki] cp.
Rott cp.
Roltenbiller n.
Rosnay, Rozsnyay, vagy Roznai n. clm.
1679.
Rozgonvi n. cp.
Rovoz n.
Rudin ecz cp.

—
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Rudnyánszky cp.
Ruttkay [ruttkai] n. cp.
Ruttkay másképen Mattusovicz, másképen
Dobrotka n.
Ruzsinszky másképen Gyurikovits n.
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5.
Saáry cp.
Saczmann cp.
Sáfár cp.
Sághy cp.
Sándor (szlavinczaij n. cp.
Sáray cp.
Sárközy n. cp.
Sárközv másképen Tegdes n.
Sarlay vagy Sallay (sarlói) n. cp.
Sartoris n.
Sárváry n. cp.
Sas n. cp.
Schaub cp.
Sebe cp.
Sebestyén n. cp.
Schedius cp.
Sembery cp.
Sembery (szúdi) cp.
Seredv cp.
Setéth és Setitt cp.
Sigmond cp.
Siklósy cp.

70

-

Simái cp.
Simkó n.
Simkovics és Sinkovics másképen
Jeszenszky (kisjeszeni) n. cp.
Simkovics n.
Simkovics másképen Szabó n.
Simon másképen Muslay (borosjenői) n. cp.
Simon (olrokocsi) cp.
Sipeky cp.
Siposs és Sypos n. cp.
Sipoo (dobfeneki) cp.
Schipkha cp.
Siráky (siráki) n. cp.
Sissák cp.
Schindler cp.
Skárka cp.
Skerlecz (lomniczai) cp.
Skoday cp.
Skrabák (zaszkali) n.
Skrovanek cp.
Skvarics cp.
Skultéty n. cp.
Schlachta (zadjeli) n.
Schlick gróf cp.
Sluchich cp.
Schmidl cp.
Schmierer és Smirer n.
jSchné n. cím. 1741.
Schröff cp.
Schulcz cp.
Schweidler cp.

—
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Sohár n. cp.
Soldos (runyai) cp.
Soltész cp.
Somogyi eredetileg Nagy (gyöngyös
n. cp. cím. 1633.
Somody cp. n.
Somogyi cp.
Somosy (somogyvári) cp.
Somoskoőy másképen Recsky n. cp.
Soóky (tótsóki) n. cp.
Soós (poltári) n.
Soós cp.
Sőtér cp.
Sövónyházy másképen Kis n. cp.
Spaits cp.
Sprissics (jamniczai) cp.
Schrader cp.
Srajber n.
Sréter (szandai) n. cp.
Starbemberg gróf cp.
Stefkó cp.
Stephani cp.
Sterke cp.
Stetner cp.
Straszer n.
Sírásóid cp.
Strba n.
Stromayer
Stubenberg cp.
Stúr n. cím. 1792.
Sturman cp.

-
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—

Subics cp.
Suffa másképen
Sughó cp.
Suhajda n. cp.
Sullyok n.
Sütő cp.
Svachillay cp.

Balasovics fdedinai) n

73

-

5z.
Szabadhegyi cp. n.
Szabó másképen Szécheny n. cím. 1667,
Szabó másképen Szabó-Imre n.
Szabó (szántói) n. cp.
Szabó másképen Qnody n.
Szadeczky (szadecsnei) n.
Szakáll és Szakai n. cp.
Szalay n. cp.
Szalatnyay n.
Szálé n.
Szalkay n.
Szálontay n, cp.
Szamkó cp.
Szána n.
Szántó n.
Szappanos n.
Szaracsevics- cp.
Szarka n. cp.
Szatmáry n. cp.
Szécsényi másképen Szécsénykey
(szécsénykei) n. cp.
Széchényi másképen Szabó n. cím. 1667.
Szécsénykey (szécsénykei) n. cp.

-
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Szecsődv (szecsődi) cp.
Szedmály cp.
Szegedv és Szigethy n. cp.
Székely és Székelly n. cp.
Székely (bibarczfalvai) cp.
Szekfű cp.
Szelecsényi n.
Szeleczky (szaleczi és boczonádi) cp. n.
Szelényi (felsőszeiényi) cp.
Szeles n cp.
Szélessy vagy Szílessv n. cp.
Szernere (szemerei) n. cp.
Szemerey cp.
Szenczy cp
Szendv (nagymihályi) cp.
Szenessy (folkusfalvai) n.
Szentandrásy (andrásfalvi) cp.
Szentgály cp.
j Szent-Györgyi n. cp.
1Szentiványi (szentiványi) ősfa,n, cp.
Szentkereszthy (szentkereszti) cp.
Szén tmihályi cp.
Szentmiklóssy másképen Kállay n. cp.
Szentgály cp.
Szenlpéteri cp.
Széplaky n.
Szerecsen cp.
Szerémy (középgéczi) n. cp.
Szeverínyi cp.
Szevald cp.
Szigyártó másképen Losscnczy n.
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-

Szigyártó másképen Miskolczy n.
Szigethy vagy Szigedy avagy Szegedy,
másképen Tóth n. cp.
Szigethy n. cp.
Szighárt cp. n.
Sziklay cp.
Szikora n.
Szikora másképen Boros n.
Szilassy (szilasi és pilisi) n. cp.
Szilassv n.
Szily (nagyszigethi) n. cp.
Szilvássy cp
Szira n.
Sziray n.
Szirmay cp.
Szkácsányi n.
Szloboda vagy Szvoboda másképen
Borbély n.
Szluha cp.
Szmátkó cp.
Szmrecsányi (szmrecsányi) cp.
Szögyény cp.
Szolé n.
Szolnay cp.
Szombathelyi cp.
Szontagh n. cp.
Szörény cp.
Szőcs n. cp. cím. 1719.
Sztáray (nagymihályi,) gróf cp.
Sztariczky cp.
Sztranvavszky (sztranyavai) n. cp.

—
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—

Sztranszky másképen Sztranyavszky n.
Sztrika cp.
Sztruhár (báli) cp.
Szubszky cp.
Szucsánszky cp.
Szúdy (szúdi) n. cp.
Szuhányi cp.
Szulovszky cp.
Szúnyogh cp.
Szűcs vagy Szó'cs n. cp. cím. 1719.
Szűcs másképen Kőrössy n.
Szűcs (szentandrási) n.

-
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X
Taán cp.
Tahy n.
Taj thy n.
Taller cp.
Tamasy n. cp
Tamaskovics cp.
Topolcsányi n. cp.
Tar n.
Tarcsányi (tarcsányi) n. cp.
Tary cp.
Tárkány n. cle. 1625.
Tarnóczay cp.
Tarnovszky (kelenienfalvai) n.
Tassy cp.
Tatay (uriszentiváni) n.
Tattay és Thatay cp.
Tatár n.
Taube cp.
Tebery cp.
Telek n.
Temesváry n.
Tercsy (szalmatercsij n. cp.
Terebessy ('turterebesi) n. cp.

—
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—

Téry cp.
Tersztyánszky vagy Tresztyánszky más
képen Figura (nádasi) n. cp.
Teszáry ep.
Thaler n
Thanhoffer n. cím. 1727.
Thehery cp.
Thiel cp.
Tholt (nagyselmeczi) n.
Thornier cp.
Tihanyi (tihanyi vagy ebeczki) n. cp.
Tindira
Tisztinszky cpTokody n,
Toldv n. cp.
Tolmácsy n.
Tolmássy n.
Tolnay n. cp.
Torna cp.
Tomcsányi (lomcsányi) n. cp.
Tomka (tomkaházi és folkusfalvaU n. cp.
Torkos cp.
Tornáczky cp.
Toronyay cp.
Tornyos n. cp.
Tornyosy cp.
Tóth n. cp,
Tóth másképen Szigedy n.
Totth n.
Török (szendrői) n. cp.
Török (dunaalmási) cp.
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—

Török ('miklósi) n.
Török vagy Teöreök cp.
Török másképen Lányi n. ele. 1609.
Trachberger n.
Trajtler (szűgyij n. cp.
Trásy n.
Tresztyánszky, Trsztyánszky és
Tersztyánszky (nádasi) nv cp.
Trinovszky n.
Trnovszky n. cp.
Turánszky (turiki,) n. cp.
Turcsányi vagy Thurchány n. cp.
ele. 1662.
Tussay (tussal n. cp.

—
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—

a
Udvarnoky (kisjókai) cp.
Ugronovith cp.
ühlarik n. cp.
Ujfalussy n. cp.
IJjházy cp
lljlaky (újlaki) n. cp.
(Jjváfy n.
Unghy n. cp.
Ungváry n.
Urbán n. cp.
Urbán (beharfalvai) n.
Urbányi cp.
Urbanovics n. cp.
Urbánszky cp.
Usovich (petőfalvai) n.

-
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V .

Váczy n.
W achot cp
Vad (olyvödy cp.
Vadász másképen Libertínyi n.
Vadász n. cp.
Vagner vagy Wagner n. cp.
Vadnay cp.
Vajda n. cp.
Vájná (kovásznak n.
Velesius n.
Valentinyi cp.
Wallis cp.
Vályi (felső vályi,) n. cp.
Vályi másképen Kovács u. cp.
Vályi ep.
Vály n.
Valovics cp.
Várady n. cp.
Varbóy és Varbay n. cp.
Varga n. cp.
W áry cp.
Várkonyi n. cp.
Várnay cp.
Varsányi cp.
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Varsy n. elm. 1622.
Vas n.
Vasas vagy Vassas n. cp.
Vattay (felsővattai) n. cp.
Vay (vajai) n.
Vayna és Vájná n.
Végh n. cp.
Weigand cp.
Weisz cp.
Vecsey cp.
Velenczey n. cp.
Velics (lászlófalvai) n. cp.
Welser cp.
Vény cp.
Verbóy n. cp. cím. 1630.
Veres, eredetileg Disznóssy n.
Veres (később farádi) n. cp. cím. 1659.
Veres n.
Veszelay cp.
Yeszelovszky cp.
Viczián n.
Vida n. cp.
Vidics cp.
Vidovich cp.
Vigh cp.
Vilcsek cp,
Wild és Wilt cp.
Vincze n. cp. cím. 1698.
Vincze másképen Botka cp.
Winkler cp.
Yirágh n. cp.

-
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Virágos cp.
Vislotzky cp.
Wiskoy cp.
Viszocsányi cp.
Visnyovszky cp.
Vitális (vitálisfalvai) n. cp.
Vitercsik n.
Vithalm n.
Vilykey n.
Vizkelety cp.
Vizsolyi másképen Deák n. cp.
Vizoviczky n.
Vladár (csepcsényi) n, cp.
Wlassics cp.
Vörös cp.
Vorstein cp.
Vratarics cp.
Vukrics cp.
Vurunyek cp.
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z.
Zabary n.
Záborszkv (zábori) n. cp.
Zabráczkv cp.
Zaffirin cp.
Zajánszky cp.
Zsanvi cp.
Zalka vagy Szarka n. cp.
Zsarnay (zsarnói) n. cp.
Zatureczky másképen Vajvoda
(zaturcsai) cp. n.
Zay cp.
Zbiskó cp.
Zegritz cp.
Zelinszky cp.
Zeleméry cp.
Zelenka n.
Zichy (zicsi és vázsonyköi) gróf cp.
Zilay n.
Zlinszky cp.
Zmeskal (domanoveczi és lestinei) n, cp.
Zobókv n.
Zsoldos vagy Soldos (runyai) cp.
Zollenstein cp.
Zsombor cp.
^ubovies n.
Zsuffa másképen Dedinszky n.
—
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