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vára főkapitányának s Hunyad várni egye darabja főispánjának,
Naláczi Istvánnak szolgálatában állott, mint az ő mezei hadainak
1. Buda Miki. hadnagya. Előjön 1694-ben István borbv. előnévvel mint szólgabiró
oki. 3.
Nagy Iván. Hvmben és Menyhárt mint Zalathnai aranyváltó. 1705—11. b. S.
és Cserei Mih. Miklós h. szólgabiró és 15-ben János h. áss.
hist. 280 1.
1721. István és Miklós osztozó testvérek. 1741-ben István,
1. Buda Im re
oki. 113. 172, mint néh. István maradékainak Györgynek és Ágnesnek tutorok.
B uda Ádám
1760-ban György fia: néh. id. Istvánnak, ki vólt fia néh. Mátyásoki. 16.
B uda Imre nak perirat.
oki. 287.
1764-ben Györgynek czimere: paizs fehér mezejében egy
Buda Im re
oki. 266.
gyermek le eresztett nyilat tartva kezében, hátán puzdra, nyíl
vesszőkkel telve ábrázóltatik. 1792-ben István szólgabiró, kinek
hasonnevű és rangú fiától, a család így származik l e :
id. István szólgabiró.
ifj. István szólgabiró.
György
1. Hernye Ágnes Boldisáré
2. városv. Farkas Józéfa

I
Farkas, falusbiró
Bórbátvizen.
B uda Sarolta Józsefé.

Rozália
1. Lengyel Ferencz
2. Ladányi ...........
3. Astyilián Sámuel.

Amália
1. rák. Farkas János.
2. Naláczi Ferencz.

m a élők :
Farkas Á rpád alb. és Naláczi Ödön bírt. kitiden.

A Rozália első férje később Szászvároson lakott. 2-ik Ladányi
Rusoron bírt. 3-ik Astyilián ez oláh nemes vólt szintén birtokos
ember. György fia Farkas a kér. almási Buda Józsefné leányát
vette el, Károlinát vagy Saroltát: kinek anyja Balázs Erzsébet:
a bórbátvizi birtokos Balázs Bálinté. A család birtokai most leapad
ván, mint kis birtokos nemesek élnek Bórbátvizen, mely néven
mások is fórdúlnak elé, azonban most sem nagyobb birtokos, sem
hivatalnok nem hirdeti a régi dicsőséget.

1. Buda Im re
oki. 179. capt.
lajstr.

seréli S eréli család.
Egyetlen okmány, mely e család létezését bizonyítja a Sztrigymellékén „Jacob de Serei“ ki Serélen és Rusoron birtokos. 1570-ben.
Tán a kenéziátussal egyszerre, vagy mely időben, de legrégebben
letűnt család — mely elé nem fórdul többé.

bibarczfalvi Sim on család.
A bibarczfalvi előnevú Simon család a múlt század eleje óta
lakik a Sztrigymellékén. Miklós szólgabiró, hihetőleg a kurucz
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háborúval maradt itt és telepedett le. A kitidi krónikás így írja I. Buda Imre
oki. 272.
le e családot: „Meghalván minden maradék nélkül fej. Bágya
János, a successor atyafiak eladják a Baczalári házat s javakat
bib. Simon János és Felesége Ponori Kriska asszonynak, mely
jószágot nagyon kiszélesítti, reperál, építtet stb s Ó-Brettyéröl
oda költözik lakni. János fia mint szép készültsógü ifjú, vesztege
tésre való hajlama miatt Szászvároson halt e l: s ott prédikállottak
felette Szigeti Sámuel és Fogarasi József szászv. papok, Baczalárra (A szülők 1768
apja, anyja mellé temettetett el. Ráchel is elh. 11. évében, s így körül halnak
el.)
egészen deficiála ez a ház. A Simon házbeliek defectusán succedáltak, a Ponori Susánna, Bobik Jánosné posteritássai, kik meg
osztozván ezen jószágban sórs szerint a házhely fundussa, rajta
lévő épületekkel -— a mi megmaradhatott az oláh tumúltusbau,
Bobik Lidia, Serestély György uram házastársának, ki azelőtt
Ó-Brettyén lakott, ott brettyei nagy udvar osztály szerint jutván
Lydiának és Kriskának. Ezt igen szépen ki pallérozta, új módira
készíttette, sok költséget tett rá . . . de a Hóra világban, vagy
oláh tumultusban ezen szép épületek rész szerint tűz által elégettettek, a mit a tűz meg nem emésztett — elrontattak, és osztán
az ifjú Simon János defectussán újra osztoztak s Baczalár jutott
Bobik Lídiának, Serestély Györgynének s egyetlen egyszülöttjének
Serestély Lajosnak, az holott is sok indusztriát tett S. György
uram, de mikór nagyobb gyönyörűsége vala, szépen nevekedö, jóra
menendő Lajos fiában, a szomorú hir megérkezik N.-Enyedről, hogy
megholt a kedves gyermek és így három nemzetség ki fogya és
elhala azon házból, mikór azért ezen dologról elmélkedném, így szollok én is Szent Pál után „Oh Iste n ! bölcsésségének és tudomá
nyának mélységes gazdagsága, mely igen megtudthatlanok az ő
ítéletei és végére mehetetlenek az ő útai. Hóm. 11. 33.“ Bobik
Lidia halála után Serestély György 2-ik házasságra lépett elvevén
Rusori Erzsébetet, de gyermekek nincs.“
1. kitidi anyk.
70. 71. 1.

karánsebesi Sim on család.
1. Buda Im re

A Sztrigymellékén birtokosok. 1669-ben Dénes szólgabiró, oki. 306.
István is szólgabiró, ki Klopotiván lakik. 1728. Péter, nejével Buda Ádám
oki. 40., 4. és
Púj Klárával Ó-Brettyén birtokosok, kiknek Pókafalván is vannak
12.
jobbágyaik. 1758. Péter szólgabiró, s 1767-ben, neje már özvegy. Buda Imre
oki. 110.
Ugylátszik ezeknek leányuk volt az a Simon Kristina, a ki Motók Buda Ádám
Györgyné lett s kinek brettyei birtokát Bálint Sámuel veszi meg oki. 18.
1795-ben. 1805. József h, áss. 16-ban ó-brettyei Simon Trési
Totesdi Serbán Péterné lett. Ezen családdal ú jb ó l örvény szélén

