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mányos képzettségére, tevékenységére s a le
véltári szolgálat fontosságára, karunk egy há
nyada részére a VI I . fizetési osztály megnyitását 
szorgalmazták. A tudományok megbecsülésétől 
sugallt, méltányos felszólalásukra az illetékes 
helyekről, sajnos, nem hangzott el biztató ígéret. 

A küzdelmet mindazáltal nem adtuk fel, 
sőt szélesebb körben indítottunk akciót, a ja
vaslatok képviselőházi tárgyalását jóval meg
előzően. Igyekeztünk az illetékes köröket s a 
közvéleményt tájékoztatni ügyeink felől a fő
városi napilapok hasábjain is. Előzetesen Osváth 
Lajos, Thold Orbán Imre és Molnár Géza kar
társaink a Vármegyei Tisztviselők Országos 
Egyesületének közgyűlése elé ügyeink érdeké
ben javaslatokat terjesztettek, melyekről a napi
lapok is megemlékeztek. 

Majd hármas irányban vettük fel a küz
delem fonalát. Minden képviselőnek körlevelet 
küldtünk, tájékoztatva kívánságunk lényegéről ; 
ezenkívül az országgyűlés mindkét házához fel
iratot intézünk; végül — ugyancsak a mai 
közgyűlés befejeztével — képviselők és levél
tárnokokból álló küldöttség utján emlékiratot 
nyújtunk át a miniszterelnök és belügyminiszter 
uraknak, melyben — dr. Alapi Gyula kartársunk 
kimutatása alapján — számszerű adatokkal bi
zonyítjuk be, hogy kérésünk teljesítésének pénz
ügyi akadálya nincs. 

Egyébbként egyesületünk tevékenysége hi
vatalos lapunk megjelenésével van összeforrva. 
Ez az összekötő kapocs kartársaink közt. Ez 
tájékoztatja a tagtársakat az egyesületi és egye
temes levéltári ügyekről. Emellett a történet
tudományok, főként a családtörténet müvelését 
is előmozditja. Nekünk levéltárnokoknak igen 
nagy mennyiségű, még ismeretlen családtörté
neti anyag áll rendelkezésünkre, azok tudomá
nyos feldolgozásával a nagy közönség érdek
lődésére is számítunk, annál is inkább, mert a 
csekélyszámú levéltárnoki kar alig elegendő 
lapunk anyagi fentartására ; másrészt a genea
lógiai és heraldikai dolgozatok közlésével a 
foglalkozásunkhoz legközelebb álló tudomány
ágat kívánjuk kultiválni. Az időnként felmerülő 
szakkérdéseket is megvitatjuk lapunk hasábjain 
s készséggel fogadnók kartársainknak s lapunk 
barátainak ezirányu intenzivebb támogatását. 

Sajnálatos dolog, hogy a törvényhatósági levél
tárnoki karnak ez időszerint még csak nagyon 
kevés számú tagja törekszik a kezdet nehéz
ségeivel küzdő lapunk megerősítésére. Avatot t 
szerkesztőnk dr. Alapi Gyula önzetlen buzgal
mának köszönhető annak fentartása s a kivánt 
szinten való megőrzése. 

Az a felmerülhető aggály, hogy lapunk a 
Heraldikai és Genealógiai Társaság lapjával 
konkurrál és igy az erők elforgácsolásához ve
zet, a körülményeket elfogulatlanul bíráló előtt 
nem állhat meg. A k i k lapunkat cikkeikkel fel
keresik, azok többnyire a Turulnak is szorgal
mas munkatársai. A k i k pedig a genealógia iránt 
nem érdeklődnek, azoktól egyik lap sem igen 
remélhet anyagi vagy szellemi támogatást. A 
családtörténeti irodalom fellendítésére csak jó
tékony hatású lehet az orgánumok mérsékelt 
szaporodása, mert teret nyit többek számára 
az intenzivebb munkálkodásra és szélesebb 
körben kelt érdeklődést ezen tudományág iránt. 

Ami egyesületi életünket s a jövőt 
illeti, annak elevenebb lüktetését, megizmoso
dását akkor remélhetnök, ha a törvényhatósági 
levéltárnokok teljes egészén kívül az Országos 
Levéltár, a hiteles helyek, a székes főváros, 
rendezett tanácsú városok, magánlevéltárak 
tisztviselőit, szóval az összes hazai levéltárno
kokat testületünkben és lapunk körül üdvözöl
nek. E célból — azt hiszem — készséggel 
hozzájárulnánk alapszabályaink megfelelő módo
sításához, egyesületünk átszervezéséhez, hogy 
más tényezőknek is helyet adjunk uj egyesüle
tünk (Levéltárnokok Országos Egyesülete) ve
zetésében. A széles alapon való erőteljes szer
vezkedés és összhangzó együttműködés bizonyára 
minden tekintetben jótékony hatású lenne a 
tagokra s a magyar levéltári ügy fejlődésére. 

Míg azonban messzebbmenő terveink meg
érlelődnének, mi törvényhatósági levéltárnokok 
karoljuk fel meleg érdeklődéssel az egyesületet, 
melyet mi alapitottunk, céljaink elöbbvitelére. 

Mult évi tevékenységünkről s jövő terve
inkről ezeket kívántam előadni. Kérem a tisztelt 
Közgyűlést, hogy jelentésemet jóváhagyóan 
tudomásul venni szíveskedjék. 

Balassagyarmat, 1914. július S-án. 

Miskolczy-Simon János. 
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J e g y z ő k ö n y v , 
melyet felvettünk Budapesten 1914 július 9-én délelőtt, 
a Törvényhatósági Levéltárosok Országos Egyesületének 
Pestvármegye levéltárában megtartott rendes közgyű
lésében. 

Kőszeghi Sándor alelnök a közgyűlés határozat
képességét megállapítva megnyitja a közgyűlést, felolvas
tatja a megjelenésben akadályozott elnök levelét és vá
zolja azokat az okokat, melyek közgyűlésünk megtarta
nál e szokatlan nyári időszakban teltek szükségessé. 

1. Áttérve a napirendre. Miskolczy-Simon János 
főtitkár felolvassa az egyesület működéséről szerkesztett 
évi jelentést, 

melyet a közgyűlés tudomásul vesz,egyszersmind 
az egyesület főtitkárának lankadatlan buzgal
máért és kari érdekeink állandó és követke
zetes munkásságával való eredményes támo
gatásáért őszinte elismeréséi és köszönetét 
nyilvánítja. 

2- A mult évi számadás és a folyó évi költség
vetés tárgyalását, miután az egyesület pénztárosa a köz
gyűlésen meg nem jelenhetett. 

a napirendről leveszi, de az elnökséget felha
talmazza, hogy a mult évi költségvetés kere
teiben utalványozásokat teljesíthessen, 

•í. A közigazgatás államosításáról szóiéi törvény
javaslatnak a törvén v hatosa iii levéltárosokra vonalközéi 
intézkedéseinek megbeszélése került ezután un pirendrei 
melynél behaló eszmecsere fejlődik, ebben az elnökön 
kívül Miskolezy-Simon .János főtitkár. Sümeghy Dezső 
dr. Molnár István és Szűcs Béla. valamint dr. Alapi Gyula 
jegyző és egyúttal ez ügy előadója vettek részt. A jegyző 
felolvassa a kormányelnök és a belügyminiszter urak
hoz intézendő emlékiratok tervezetét és jelenti, hogy k i 

dolgozta a levéltárosi kar kérelmezett státusrendezésének 
pénzügyi tervezetét is, amely az államháztartásra észre
vehető terhet nem hárit, sőt az üresedésbe jövő főlevél-
tárosi állásoknak allevéltárosokkal leendő betöltése eseté
ben megtakarításokkal is járhat . 

A közgyűlés elfogadva dr. Alapi Gyula elő
adását, elhatározza, hogy az emlékiratokat mai 
közgyűléséből küldöttség utján ju t ta t ja el a 
miniszterelnök és belügyminiszter urakhoz, az 
ehhez való csatlakozásra a jelenlevő tagtár
sakat felkéri. 

Miskolczy-Simon János főtitkár indítványára ezzel 
kapcsolatban 

kimondja a közgyűlés, hogy mindazoknak, kik 
a levéltárosi kar helyzetének javítására irá
nyuló mozgalmai hathatós és értékes támoga
tásukban részesítették: tehát Herzeviczy Albert 
v. b. |. 1,, Kölcsey-Kende Péter cs. és kir . ka
marás, Szeltovszky Béla. Szfranyovszky Sán
dor orsz képviselő uraknak, ugyszintén Molnár 
Géza, Osváth Lajos és Thold Orbán Imre fő-
levéltárunk kartársainknak őszinte köszönetét 
nyilvánítja. 

4. Miskolczy-Simon János indítványára 
a közgyűlés a Levéltárosok Lapja szerkesztő
jének 1914. évre 200 K tiszteletdijat szavaz 
meg és a folyóirat szerkesztéseért neki elisme-
merését és köszönetét nyilvánítja. 

Egyébb tárgy nem lévén napirenden, az elnök 
köszönetet mond a tagok érdeklődéséért és a közgyűlést 
berekeszti. 

Kelt, mint lent. 

Kőszeghi Sándor 
elnök. 

Levéltáraink köréből. 
| M i s k o l c z y - S i m o n J á n o s . | Munkás 

kezéből augusztus 13-án letette a tollat, felkö
tötte tiszti kardját, elbúcsúzott családjától és 
rövid pár sorban bucsut vett tőlünk is e rövid 
szavakban : „Hosszú útra való elindulásom előtti 
napon szives Istenhozzádot küld." Csakugyan 
hosszú útra indult. Elindult a becsület meze
jére, hol a babérfák teremnek és a vérrózsák 
nyilnak. Nem tudta, hogy. ahova indul, onnan 
nem fog visszatérni soha, hogy a harcmezőn 
az első babérok egyike neki zöldül és a halál 
vérrózsáját az ő nemes homlokára is rácsó
kolja. Miskolezy-Simon János, a 16. népfölkelö 
ezred hadnagya és zászlóalj segédtisztje a 
Kulikov melletti csatában szeptember elsején 
ellenséges golyótól fején találva hősi halált 
halt. Ez egyszerű és immár az ismétlődésektől 

megszokottá vált hirben mennyi fájdalom ! A 
hadseregnek csak egy tisztje, egy a sok közül, 
aki nem tér vissza, de nekünk a kevés számú 
magyar levéltárosi karnak van okunk Öt meg
siratni és meggyászolni, aki fiatal évei ellenére 
az elsők közé küzdötte fel magát becsületes 
munkájával és rövid levéltárosi működése után 
felé fordult kartársai szeretete, ragaszkodása és 
bizalma. Mert ott küzdött a kar érdekeiért, 
munkát, fáradságot nem kiméivé, miként utóbb 
a harcmezőn is, az elsők között, a csatasorban. 
Dolgozott, munkálkodott, fáradozott mindig a 
köznek, az egyetemes érdekeknek mindig aláren
delve a magáét. Képzettsége és sokoldalú tudása, 
szép ivben lendülő irodalmi tevékenysége a siker 
és a pályáján való érvényesülés minden reménysé
gével biztatták. Mindez a reménység és a mienk. 
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melyet az ő erős akaratához, nagy munkabírá
sához és munkaszeretetéhez, szerény, de minda
mellett markáns egyéniségéhez, egyenes és 
őszinte jelleméhez fűztünk: megsemmisült szep
tember 1-én. A Törvényhatósági Levéltárosok 
Országos Egyesülete, melynek egyik alapitója, 
szervezője és érdemes főtitkára volt és e folyó
irat, melyben nevével, mint a legbuzgóbb 
dolgozótárséval annyiszor találkoztak olvasói : 
örökre bucsut vesz Miskolczy-Simon János 
nevétől. De emlékezésünk elszáll a messze, 
vérrel és könnyel áztatott lengyel sikságra, 
egy jeltelen tömegsír felé, amelybe korán, 
tetterős férfikora legszebb virágában hanyatlott. 
Es lelkünkre borul e földnek évszázados minden 
melankóliája, melyhez most már legjobbjaink 
egyikének közülünk soha el nem múló emléke 
is fűződik, Miskolczy-Simon Jánosé, akit igaz és 
nyilt szívvel gyászol meg a magyar levéltárosi 
kar, mint leghívebb pályatársat, munkás és 
tudományos embert, néhányan pedig, akik 
lelkéhez közelebb fértek : az önfeláldozó, igaz, 
jó barátot. 

Miskolczy-Simon János 1880. márc 5. született 
Miskolcon, hol iskoláit is végezte. Majd jogot hallgatott 
és illőnként érdeklődésből líorsodvármegye levéltárában 
dolgozott. Ekkor még az újságírói pályára készült, de a 
levéltárban levő történelmi anyag felkeltette érdeklődését 
és a levéltárnoki pályán maradt. A nemzeti ellenállás 
idején a vármegye királyi biztosától nem fogadta et a 
kinevezést és 190*1. július 4-én k t i allevéltárnok liorsod-
vármegyénél. 1909-ben Nógrádvármegye fölevéltarosává 
neveztetett, k ies Balassagyarmat társas életében tevékenv 
müköflést fejteti k i . Jegyzője volt a Nógrádmegyei Köz-
mivelödési Egyesületnek és szerkesztette a Nógrádmegye 
<.'. pol i t ikai lapot. Főleg az ő buzgalmának köszönhető a 
Törvény halósági Levéltárosok országos Egyesületének 
megalakulása, mely főtitkárává választotta. E tisztében 
fáradhatlan tevékenységet fejteti k i . A Levéltárosok Lap
jának egyik leghívebb dolgozótársa volt és ott jelentek 
meg: Nógrádmegye címere. a Miskolczi Bodnár. Miskolczy-
Simon, a Losonczi Gyürky. Hanzély, Mikszáth, Kisjeszeni 
Jeszenszky, Latkóczi Latkóczy és A magyar nemesség 
cimű dolgozatai ' , 1912-ben az országos levéltári fogal
mazói vizsgát szép sikerrel állta k i . Feleségével Kovács 
Sarolta Margit zongoraművésznővel boldog és példás 
családi életet élt és házasságukból két leánygyermek 
született. Munkái: versek, elbeszélések (kötetekben is 
összegyüjtve\ továbbá Címeres levelek és pecsétek Nóg
rádmegye levéltárában. Szakdolgozatai a Turul és a 
Levéltárosok Lapja 1911 — 1914. évi folyamaiban 

A h á b o r ú é s a l e v é l t á r o s i k a r . A 
vármegyei törvényhatóságok tisztviselői karát a 

közigazgatás államosításának beláthatlan fontos
ságú reformja foglalkoztatta, mikor délen, a 
nagyszláv álmok egyik főfészkében gyilkos 
merényletnek esett áldozatul országunk leendő 
királya és felesége. Egy hónapi idő telt el 
feszült és kinos várakozásban. Mindenkiben élt 
még egy sugara a reménységnek, hogy ennek 
a borzalmas gaztettnek megtorlását nem kell a 
fegyverekre bizni. Sajnos, a Balkán erkölcsi 
felfogása merőben eltérő a kultúrnépek felfogá
sától és monarchiánk a kivánt elégtételt nem 
kapván meg, annak megszerzését hatalmi esz
közeire bizta. A háború elkerülhetlenné vált és 
1914. augusztus első napjai óta folyik. A király 
első parancsára már százezrek siettek fegyvert 
fogni hazánk és kultúránk védelmére. A mi szü
kebb családunk, a törvényhatósági levéltárosi kar 
is teljesítette kötelességét, karunk számos tagja 
vonult be katonai szolgálatra s a legelső ütkö
zetek egyike máris igen súlyos áldozatot köve
telt tőlünk : Miskolczy-Simon János népf. tiszt, 
Nógrád vármegye főlevéltárnoka, egyesületünk 
érdemes főtitkára, s a magyar levéltárosi kar 
egyik legértékesebb tagja hősi halált halt 
szeptember 1-én az északi harctéren. Tar Zol
tán Ugocsavármegye fölevéltárosa, népfelkelő 
főhadnagy súlyos sebbel jött haza a háborúból, 
melyből azonban szerencsésen felépült. Sümeghy 
Dezső, Csanádvármegye fölevéltárosát, k i 16 
ütközetben vett részt, a megsebesülésnél is 
súlyosabb baj érte : vérhast kapott és e komoly 
bajban sokáig szenvedett, mig visszanyerte 
egészségét. A harctéren vannak kartársaink 
közül: Antalóczy Nándor Békésvármegye, Horsia 
Livius Szebenmegye fölevéltárosa is, kik nép
felkelő főhadnagyokká léptek elő időközben, 
dr. Molnár István Baranyamegye fölevéltárosa 
Szabó Vendel Mosonmegye főlevéltárosa és Kiss 
Kálmán Fogarasmegye allevéltárosa. Bizonyára 
többen is bevonultak hadi szolgálatra az idő
közi sorozások következtében az ifjabb gene
rációból és egyik közigazgatási szaklap szerint 
22 levéltáros teljesít katonai szolgálatot, erről 
tiszta képet azonban csak a háború végén 
nyerhetünk. 

A v á r m e g y e i l e v é l t á r a k v i z s g á 
l a t a . Megemlékeztünk a belügyminisztériumnak, 
arról — a levéltárosok és a levéltárak szem
pontjából — üdvös intézkedéséről, mellyel a 
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vármegyei levéltárak helyszíni vizsgálatát elren
delte. Dr . Komáromy András országos levél
tárnok eddig levéltárainknak majdnem felét (az 
év végéig 22 levéltárat) látogatta meg és ész
leleteiről közvetlenül a miniszternek tett jelen
tést. Alkalmunk volt ez ügyben a miniszter 
megbízottjával beszélgetést folytatni, melyből az 
általános benyomásokat közölhetjük. Ezek min
denben megerősítik az erről a tárgyról a Levél
tárosok Lapjában megirtakat. A miniszteri k i 
küldött több levéltárat kifogástalan rendben talált, 
melyekben úgy az elhelyezés, mint az anyag 
elrendezése szempontjából és a kezelést illető
leg is példás rend uralkodik. Sajnos azonban, 
talált (különösen egyes erdélyrészi vármegyék
ben) elhanyagolt levéltárakat, melyekkel az 
illető vármegyék soha nem törődtek és a levél
tári anyag kezelése ma is a lehető legmosto
hább. A belügyminiszter utasitani fogja e vár
megyéket, hogy levéltáraik részére záros határ
időn belül tisztességes helyiségekről gondoskod
jék és arra kötelezi, hogy azokban az iratok 
elhelyezése azok elpusztulásának veszélye nélkül 
történhessék meg. Mi is tudtunk ezekről a 
dolgokról, melyekre reá is mutattunk. A hely
színi vizsgálatok, melyek igen sok helyen meg 
fogják könnyíteni a levéltáros helyzetét, a levél
tárak szempontjából a lehető legfontosabbak, 
mert a vármegyék be fogják látni, hogy ezzel 
törődnek és törödniök kell, ami meg fogja, — ha 
egy csapásra nem is, — de lassankint szüntetni a 
régi patriarkális (tegyük hozzá : kevéssé európai) 
felfogást, mely a levéltárakat ócska papirosok 
tárházának tekintette és melynek — mint ezt hi
vatalos megállapításokból látjuk — tekinti is. 
A közmiveltség mai fokán ezt eltűrni nem lehet, 
s ha vannak vármegyék — mindig tisztelet a 
kivételeknek —, melyek kincseiket nem becsülik 
meg, azokat erre erőteljesebb rendszabályokkal 
is lehet erre kényszeríteni és állandó felügye
let alatt tartani: szóval a törvényhatósági 
levéltárakat állami ellenőrzés és felügyelet alá 
helyezni. 

A z O r s z á g o s L e v é l t á r k ö r é b ő l . Az 
Országos Levéltár körében erősen folytak a 
költözést elökészitö munkálatok, azonban a k i 
tört háború ezt is megzavarta; az Országos 
Levéltár két nagymunkásságu tagja dr. Iványi 
Béla és Baranyai Béla fogalmazók hadba vo

nultak. Időközben dr. Iványi Béla levéltári fo
galmazót, a Magyar Történelmi Társulat titká
rát, kinek tudományos körökben jóhangzásu 
neve és munkássága széltében ismeretes, a 
király a debreceni egyetem kánonjogi tanszékére 
egyetemi tanárrá nevezte ki és így az Országos 
Levéltár kötelékéből e kitüntető kinevezés révén 
meg fog válni. 

L e v é l t á r r e n d e z é s . Megemlékeztünk 
arról, hogy Komárom vármegye levéltára ren
dezés előtt áll és közöltük a dr. Alapi Gyula 
fölevéltárnok által kidolgozott levéltár rendezési 
tervet. Ezt a vármegye törvényhatósága jóvá
hagyva, 1914 július havában kezdődött el a 
levéltár rendezési munkája, mely október végéig 
tartott és a téli hónapokban szünetelt, mert a 
levéltári repozitórium nem fűthető. A levéltárból 
a vármegye körülbelül 30000 kötetet számláló 
könyvtára a komáromi kultúrházba költözvén 
át 1914 július—augusztus havában, a levéltár
tárban tatarozási és takarítási munkálatok foly
tak pár hétig, azután a régi közgyűlési anyag 
(1619-töl), az anyakönyvek (1828-tól), a család
történeti anyag, az alkotmánytalan korszak iratai, 
a gyámpénztári és számvevőségi könyvek és 
iratok és az alispáni iratok (1867—1904) került 
eddig az évtizedes portól kitisztogatva kijelelt uj 
helyére. A munkálathoz a vármegye alispánja 
három munkaerőt bocsátott a levéltár rendelke
zésére, erre intelligensebb középiskolai tanulókat 
alkalmazott a fölevéltárnok, kikkel rendszeresen 
és kifogástalanul folyt a munka. Az iratcsomók 
mind (kézi nyomdával) nyomtatott feliratokkal 
vannak ellátva, mi az áttekintést könnyűvé teszi. 
A vármegye levéltárára nagy gondot fordit és 
a levéltáros törekvését megértéssel és elisme
réssel támogatja. A rendezés tárgyában hozott 
határozatából a következőket közöljük : 

A törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
örömmel veszi tudomásul, hogy a vármegyének 
történelmi emlékekben oly gazdag okmánytára, 
a vármegyei levéltár, nagybecsű anyagához 
méltó, szakszerű és célszerű kezelést biztosító 
rendezést nyert, mi által a vármegyei levéltár 
anyaga a tudományos kutatás részére hozzáfér
hetővé és felhasználhatóvá tétetett, valamint 
örömmel veszi tudomásul a bizottsági közgyű
lés azt is, hogy a rendezés alkalmával nagy-
érdekű, a történetírás szempontjából fontos. 
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már elveszettnek hitt iratok feltaláltattak és a 
történelem számára megmentettek (Kiselejtezett 
XVII I . sz. közgyűlési akták. Szerk.). Miután a 
főlevéltárnok által teljesített, rendkiviili erőmeg-
feszitést igénylő rendezési munka folytán a le
véltár korábbi rendezetlen állapotából a legjob
ban rendezett levéltárak színvonalára emelkedett 
és mivel a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
teljes tudatában van a főlevéltárnok által telje
sített rendezési munka rendkívül nagy és fárad
ságos voltának, ezért dr. Alapi Gyula vármegyei 
fölevéltárnoknak a vármegyei levéltár rendezé
sével kifejtett ügybuzgalmáért a hivatalos köte
lességet messzire túlhaladó, önzetlen munkájáért 
legteljesebb elismerését és köszönetét nyilvánítja. 

M i n i s z t e r i e l i s m e r é s . A m. kir. bel
ügyminiszter Herendi Józsefnek, Jásznagykun
szolnok vármegye fölevéltárosának az örizetére 
bizott levéltárban a miniszter kiküldötte által ta
lált rend és eredményes működéséért elismerését 
fejezte ki . Jóleső érzéssel közöljük e hírt, mert 
bizonyára növelni fogja a levéltárosi kar ambí
cióit, amely eddig nem volt elkényeztetve ilyen 
magas helyről jövő elismerésekkel. 

H e l y s z í n i v i z s g á l a t . Komáromy András 
dr. országos levéltárnok a Borsodvármegye levél
tárában tartott helyszíni vizsgálat alkalmával 
mindent példás rendben talált és dr. Magasházy 
Béla fölevéltáros, valamint Szűcs Béla allevél-
tárosnak az ott észleltekről nagy elismeréssel 
nyilatkozott. 

Ü r e s f o l e v é l t á r o s i á l l á s . A mult év 
május havában Zala vármegyénél nyugdíjazás 
folytán megüresedett fölevéltárosi állás, mint 
Zalavármegye alispánjától értesülünk, még ez 
idő szerint betöltve nincsen. 

M e g s e m m i s í t e t t m a g y a r n e m e s 
s é g . Körülbelül 10 évvel ezelőtt történt, hogy 
a belügyminisztériumban arra jöttek rá, hogy 
egy magát lovag Mildenbergnek nevező Müller 
nevű cseh szélhámos, régi okmányokat koholt 
és hamisított. A koholt és hamisított okmá
nyokat azután Müller a vármegyei levéltárakba 
csempészte be s azokról hiteles másolatokat 
vett ki a levéltárnokoktól. Az ilyen hiteles má
solatok alapján (melyekről a tárgyalások során 
a hamisság és koholtság természetesen már 
nem volt megállapítható) néhány vármegye al
ispánja külföldi honosok magyar nemességét 

bizonyította. A Müller által hamisított s azután 
a trencsénvármegyei levéltárba becsempészett 
okmányoknak kiadványai Radványi (Gebauer) 
Miklós volt Trencsén vármegyei allevéltárnok 
által kiállított másolatai alapján a többek között 
Koczián Károly prágai lakos nagykereskedő 
magyar nemességét és „Blasóczi" előnevét is el
ismerte a belügyminiszter. Midőn a hamisítások 
kiderüllek s Müller Alajosi Prágában több évi 
börtönbüntetésre ítélték, Müller Alajos bűnügyé
ből kifolyólag a belügyminiszter Koczián Károly 
nemesi ügyét is felülvizsgálta és kiderítette, hogy 
Koczián Károlyt a magyar nemesség és a „Bla-
sóczi" elönévhez vaió jog nem illeti meg s ennél
fogva ugy Koczián Károly jelenleg bécsi lakos, 
mint törvényes leszármazói a magyar nemesség 
és a „Blasóczi'* előnév viselésétől eltiltatlak. 

K o n c z A n t a l . Koncz Antal nyugal
mazott városi föle véltáros Szegeden 82 éves 
korában 1914 november havában elhunyt Mint 
tizenhat éves ifjú résztvett a szabadságharcban 
és a branyicskai ütközetben kitüntették, őrmes
terré léptetvén elő. Negyvenhat évig állott 
Szeged város szolgálatában. 

N y u g a l o m b a n . Barcsay János, Brassó 
vármegye fölevéltárosa, 32 évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. Barcsay 1881. óta állott 
Brassóvármegye szolgálatában, tehát az 1683. 
I . t.-c. előtt és Ö volt az egyedüli, aki képesí
tését nem az előirt szakvizsga letételével sze
rezte meg, hanem régi szolgálata alapján. 

B i t t ó K á r o l y . A régi levéltárosi gárda 
egyik tagja hunyt el Bittó Károly kartársunk 
személyében, kinek haláláról az alábbi gyász
jelentést vettük : 

Aradvármegye tisztikara mély fájdalommal 
tudatja, hogy Bittó Károly, Aradvármegye nyu
galmazott levéltárnoka, folyó hó 7-én meghalt, 
Hült teteme folyó hó 9-én délután 3 órakor 
fog a Rákóczi-utca 21. szám alatti gyászházból 
örök nyugalomra kisértetni. Nyugodjék béké
ben ! Arad, 1914. évi december hó 7-én. 

E l ő a d ó i k i n e v e z é s . Alexich Bogolyub 
torontálvármegyei fölevéltárost a nagybecskereki 
közigazgatási tanfolyam előadójává nevezte ki 
a belügyminiszter. Tudtunkkal ez az első eset, 
hogy a levéltárosi kart belevonják a közigaz
gatási tanfolyamok előadói körébe, hol értékes 
szolgálatot teljesíthetnek, az anyakönyvvezetés 
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és az irattárkezelési rendszerek gyakorlati is
mertetésével. 

A l e v é l t á r o s o k í r ó i m u n k á s s á g a . 
Összeállítani óhajtjuk a köztörvényhatóságok 
levéltáraira vonatkozó munkák és dolgozatok, 
valamint a törvényhatósági levéltárosok Írói 
működésére vonatkozó bibliográfiát. Hogy ez 
a munkálat lehető teljes legyen, felkérjük összes 
kartársainkat, hogy a levéltáraikra vonatkozó 
irodalmi repertórium és dolgozataik kimerítő 
cimeinek összeállítását küldjék be a Levéltárosok 
Lapja szerkesztőségéhez, hogy közlésünk pon
tos és — főleg — teljes legyen. 

I n m e m o r i a m . A háború által követelt 
súlyos áldozatokból minden társadalmi osztály 
kiveszi részét. A magyar genealógiai irodalom 
is egyik értékes munkatársát gyászolja dr. Mi -
hályfalvi Forgon Mihály királyhelmeci ügyvéd 
személyében, ki legszebb korában és munka
bírása teljében az északi harctéren halt hősi 
halált. Nevét kitűnő munkája : Gömör Kis Hont 
vármegyék nemes családai őrzi meg genealógiai 
irodalmunkban. 

H i b a i g a z í t á s , A Latkóczi Latkóczy 
családról közölt cikkünk nemzedékrendéi; hiá
nyosan adtuk k i , melyet ezekben igazítunk 
helyre : Latkóczi Latkóczy Imre államtitkár és 
neje sz. Kaposmérei és Kisdovoni Mérei Adél 
leányai és ped ig : Irén dr. Krencsey Géza, 
Etelka pedig Majthényi Géza p. ü. min. titkár 
felesége. 

A v á r m e g y e i l e v é l t á r a k s e l e j t e 
z é s e . Még a Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 
(236. $.) ígérte az egyöntetű selejtezési szabály
zat kibocsátását és készült is egy szabályzat 
tervezet az Országos Levéltárban, de ez az 
Illésy féle elaborátum nem felelt meg a gya
korlat követelményeinek. Tényleg a nehéz fel
adatok egyike ily egységes szabályzat megal
kotása abból az egyszerű okból, mert minden 
vármegye levéltári anyagának összetétele más. 
Egy újonnan alkotandó selejtezési szabályren
delet csak az újabbkori anyagra vonatkozhatik 
és régiből csak a megtarlandók taxativ felso
rolására szoritkozhatik. Szolgálatot tennének 
levéltáros kartársaink, ha levéltáraik selejtezését 
ismertetnék folyóiratunkban. 

Irodalom. 

A T r e n c s é n v á r m e g y e i M ú z e u m 
E g y e s ü l e t É r t e s í t ő j e . Szerkesztik Brancsik 
Károly dr. kir. tanácsos, múzeumi igazgató, 
Otrok Mihály egyesületi titkár. Trencsén, 1914. 
4°. 2 + 173 lap. Gansel Lipót kny. — Ez a 
kötet a Magyar Történelmi Társulat 1914. év 
nyarán Trencsén-Tcplicen megtartatni szándé
kozott vándorgyűlése számára készült. Érdekes 
tartalmából kiemeljük dr. Brancsik Károlynak 
pecsétismertetését Trencsénmegye néhány köz
ségéről, ezek közül Beczkóét, mely középkori. 
— Értékes dolgozat Pázmány Lajos, Trencsén 
vármegye főlevéltárosáé: Trencsén vármegye 
levéltárában őrzött címeres nemeslevelek; ösz-
szesen 54 címeres nemesítő levelet közöl pon
tos cimerleirással, 21 címert pedig ábrázolva is 
bemutat; a közléssel genealógiai irodalmunknak 
jó szolgálatot tett Pázmány. Otrok Mihály Mária 
királynénak 1528. aug. 14-én Sopronban kelt 
eredeti német nyelvű levelét közli. Dr. Iványi 
Béla : Vázlatok Trencsén város múltjából, tren-
cséni levéltári kutatásaiból gyűjtött adatok mo
zaikjából vonzó és érdekes képet állit össze, 
melyet élvezettel és tanulsággal lapozhatnak a 
történet kedvelői. 

F o l y ó i r a t o k szemléje. 

A T u r u l 1914. évi 2. füzetében Fraknói 
Vilmosnak: Hunyadi János származása és a 
vajdahunyadi freskók c. értekezése nyitja meg, 
Wertner Mór: kihaltak-e az Árpádok 1301-ben 
dolgozatát folytatja, Miskolczy-Simon János, 
Nógrádvármegye fölevéltárosa A Széchényi 
Szabó család c. alapos dolgozatában a Széchényi 
grófi család valódi eredetét mutatja k i , Benkő 
Imre a Dubraviczky család története cimen a 
család monográfiáját kezdi el. A vegyes köz
leményekben Holub József Tolnavármegye 
pecsétjéről értekezik, Bártfai Szabó László 
Váradi Mihály családkönyvét, dr. Iványi Béla 
pedig Fogaras vidéke nemeseinek 1637. évi 
összeírását ismerteti. Kisebb közlések zárják 
be a füzetet. 

A S z á z a d o k f. é. 6. számában Divéky 
Adorján : Zsigmond lengyel herceg I I . Ulászló 
udvarában c. tanulmányát kezdi el, Lukinich 
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Imre Egy erdélyi kereskedelmi társaság terve 
1703-ból cimen gazdaságtörténeti értekezést 
közöl, Pelz Béla : A hainburgi béketárgyalások 
1621-ben cimü dolgozatát kezdi meg, Vonház 
István pedig befejezi A szatmármegyei német 
telepitésről szóló tanulmányát. Könyvbirálatok 
és vegyes közléseken kivül Hellebranth Árpád 
értékes repertóriumát adja: A magyar törté
neti irodalom 1913-ban. — A 7—8. számban 
Karácsonyi Jánosnak A moldvai csángók ere
dete c tanulmányát olvassuk; Divéky Ador
ján és Pelz Béla befejezik fennebb emiitett 
dolgozataikat, Ellend József : A sárospataki 
főiskola egy évszázaddal ezelőtt c. kultúrtörté
neti értekezését kezdi meg. Könyvek ismertetése 
és kisebb rovatok töltik ki ezentúl a füzet tar
talmát. — A 9—10. számát Fest Aladár Halászat 
és állaltenyésztés a középkori Fiumében c. 
gazdaságtört. dolgozata vezeti be, Barabás 
Samu két hamis Frangepán oklevél ismerteté
sét adja, Ellend József már emiitett dolgozatát 
fejezi be. Majd könyvkritikák és kisebb köz
lések zárják be a füzetet. 

A d a l é k o k Z e m p l é n v á r m e g y e T ö r 
t é n e t é h e z 1914. évi 2. száma Dongó Gyárfás 
Géza kartársunk szerkesztésében Soós Elemér 
tollából A tokaji vár történte c. dolgozatot 
olvassuk, Kemény Lajos Kassa város levéltá
rának zempléni vonatkozásait ismerteti, Le-
hoczky Stemmatographiája zemplénmegyei vo
natkozásait újból közli, Gagyhi Károly : Sze
melvények Olaszliszka ref. egyházának leveles 
almáriumából cimen X V I I — X V I I I . sz. okiratokat 
közöl. A szerkesztő pedig nem kevesebb mint 
husz cikket, közlést, ismertetést nyújt a fü
zetben. 

A C s a l á d t ö r t é n e t i J e g y z e t e k genea
lógiai folyóirat 4. füzete Daróczy Zoltántól a 
Balassa, Csorna Józseftől a Gyárfás, Mocsáry 
Istvántól a Horváth-Bugarin alias Milojkovics, 
Benkó Imrétől a Mészöly család leszármazását 
ismerteti, tárcarovatában a Neczpáli Justh csa
ládnév eredetével foglalkozik dr. Wertner Mór. 
- - Az 5. füzetben Makay Dezső az Issebori 
Dely, Kenessey Pongrác a Kenessei Kenessey, 
Csorna József a Váczy családok történetét nyújtja 
nemzedékrendekkel, a tárcában Benkó Imre 

érdekes közlését olvassuk a jobbágy reverzáli-
sokról, a szerkesztő pedig a kalocsai székes
káptalan levéltárában őrzött armálisok és nemesi 
bizonyítványok regestáit nyújtja. — A 6. füzet
ben Csorna Józseftől a Botgál és Lipthay alias 
Faragó, Tunyogi Szűcs Lajostól a Szilágyszegi 
Dienes, Zombory Gézától a Fórján, Benkó Im
rétől a Képes alias Szabó, Bacsák Gyulától a 
Petőcz, if j . Hellebranth Kálmán szerkesztő tol
lából pedig a Bocsári Svastits család történetét 
és nemzedékrendeit olvassuk ; a tárcarovat dr. 
Wertner Mór helyreigazításait közli a Szent
miklósi és Övári Pongrácz család nemzedék
rendéhez ; dr. Rédeki István Kossuth egy kiadat
lan levelével kapcsolatban a Kossuth család 
nemzedékrendét helyesbíti, dr. Kárffy Ödön 
pedig két X V I . századi oklevél hamisító ellen 
folytatott érdekes bűnvádi pert ismertet, Mo
csáry István közli Vámossy István végrendeletét 
(1601) és Sárközy Imre a Goszthony család le
származását igazitja helyre. 

A K o m á r o m dr. Alapi Gyula szerkesz
tésében megjelent 1914. évi 2—3. számában a 
szerkesztő tollából Brigetio c. ókori tört. tanul
mány folytatását, Sörös Pongráctól, a pannon
halmi sz. Benedek rend főlevéltárosától: Pan
nonhalma contra Matkovich c. dolgozat befejező 
részét olvassuk, dr. Edelényi Szabó Dénes 
folytatja Komárommegye népessége 1715—1910 
c. népmozgalmi tanulmánya közlését, dr. Alapi 
Gyula Komáromvármegye levéltárának mohácsi 
vész előtti okleveleiből közli a X I V . századi anya
got, összesen 14 oklevelet. A füzetet kisebb 
közlések fejezik be. 

Szakkérdések és körözvények. 
E i a r o v a t k a r t á r s a i n k n a k , k i k e g y e s U l e t t t n k t a g j a i , 

t o v á b b á a L e v é l t á r o s o k L a p j a e X f l z e t f l l r é s z á r e d í j t a l a n u l 
á l l r e n d e l k e z é s r e s z a k k é r d é s e k m e g v i t a t á s á r a . 

A k f i r t i z v é n y e k k ö z z é t é t e l é é r t fit s o r i g m i n i m á l i s 
d í j , 2 K k U I d e n d A b e a s z e r k e s z t ő s é g h e z . 

A nemes Frhénártf családról keresünk adatokat: 
Abanj, Méreg, Borsod. t'gocsa, l 'ng és Zemplénvárme-
gyékben lakhatott a család, melynek lóbb tagja reformá
tus lelkész is volt . A család címere: egyenes pajzsban 
álló kivont kardot tartó oroszlán. Sisakdisz: királyi 
koronából növő, mellét lépő pelikán. Értesítéseket a szer
kesztőséghez kérünk. 



Névmutató 
a Levéltárosok Lapja 1914. évi II. évfolyamához. 

Abensberger 25. 
Absolon 64. 
Adalékok Zemplénvánnegye Történetéhez 23, 82. 
Adonyi 45. 
Agárdy 25. 
Akoch 25. 
Alapi Gyula dr. 5, 28, 33. 52, 64, 68, 75, 76, 

77, 79, 80. 
A l b i n i 15. 
Áldásy 24. 
Alexich Bogolyub 80. 
Ambró 25. 
Ambrózy 16, 44. 
Anxter 66, 68. 
Anta l (Pogony-Tomasóci és Kisenyiri) 28. 
Antalóczy Nándor 78. 
Aranyossv (AranyosiJ 1, 2. 3, 4, 5. 
Árky 25. ' 
Árvay 53. 
Asztalos 4, 5. 

Bagi 12. 
Balassa gróf 13. 
Balássovics 12. 
Balogh 24, 58. 
Bánhidy 51. 
Baranovich 36. 
Bárány 23. 
Baranyai Béla 79. 
Barcsay János 80. 
Barna János 51 . 
Bartholomeides 15, 16. 19. 
Báthy József 65. 
Begovics (Horváth) 41 . 
Beksics 34. 
Benczúr 16. 
Benkó 24. 
Beöthy Zsolt 67. 
Beöthy (Bessenyei) 64. 
Beöthy (Szlováni) 63—68. 
Berzeviczy Albert 67, 74, 75, 77. 
Berzeviczy 34. 
Bethlen (íktári) 20. 
Bitó 59. 
Bittó Károly 80. 
Blim 26. 
Bobrovnik (Bobrovnyk) 73. 
Bocz 37. 
Boden 16. 
Bodiczky 16. 
Bognár 5. 
Borsodvármegye levéltára 51, 78. 
Bos 16. 
Both (Bajnai) 5. 

Botyán 50, 51. 
Böjti 63, 65. 
Böjthy 64. 
Brancsik 81 . 
Budapesti Hirlap 67. 
Burgstaller 24. 

Caraba 61. 
Chelie 40. 
Chery (Csery) 36. 
Clemens (Kelemen) 63. 
Cohlacz 50. 
Concha Győző 33, 34. 
Csáky gróf 5. 
Családtörténeti Jegyzetek 27, 82. 
Családtörténeti Lapok 27, 52. 
Csányi (Csányi) 5. 
Csaplovits (Jaszenovai) 5. 
Csapody 13. 
Csathy 60. 
Csávossy báró (Csávosi és Bobdai) 68. 
Csehy 57. 
Csejthey 4, 5. 
Csepy (Várbogyai) 63. 
Csenke 19. 
Cserebó 42. 
Cserkuti Ado l f 26. 
Csernyánszky 16. 
Csery 36. 
Csikány 54. 
Csorna József 20, 24, 32. 
Csontffy 59. 
Csorba (Alsóborsai) 5. 
Czakó 2. 
Czina 1. 
Czobor 3. 

Dékán 11. 
Dersffy (Szerdahelyi) 3. 
Dimjén (Ábrahámfalvi) 25. 
Dlholutzky 45. 
Domonkos 65. 
Dongó Gyárfás Géza 28, 82. 
Draskóczy 15. 
Dricskey 42. 
Dubovszky 15. 
Durandus de Hlucsin 57, 58. 
Dzian 62. 

Ebergényi 6. 
Edelényi 64. 
Egry 6. 
Egyed 6. 
Egyedy 16, 19. 



Ehrenhold 7. 
Eliásy 6. 
Ember 54. 
Erdegh 6. 
Eördögh 6. 
Eördögh (de Lászlófalva) 7. 
Eöry 65. 
Ernolth 7. 
Ernhold 7. 
Ernyey (de FelsőkörÖskény) 7. 
Eskütt 7. 
Esterházy gróf 53. 
Esze 20. 

Fábián 38. 
Fabiani 56. 
Fabritius (Fabriczius) 7, 16. 
Fáncsy 7, 8. 
Farkas 8. 
Fehérváry 82. 
Fehérváry (de Székesfehérvár) 8. 
Feja (Nagyrákói) 43. 
Fejérpataky (de Kelecsén) 8, 24. 
Fejérvármegye levéltára 51. 
Fekecs 8, 9. 
Fekete 9. 
Ferber 63, 64, 66, 68. 
Ferenczy 9, 40. 
Filó 9. 
Finta (de Pókaháza) 9. 
Fischer 44. 
Fitos Márton 50. 
Fleischoker (Fleisehhacker) 9, 10 
Florianics 10. 
Fodor 10. 
Fogass 10. 
Folkusházy 45. 
Forgón Mihály 81 . 
Földes 19. 
Földessy 10. 
Förster Jenő dr. 28. 
Frenyó 17. 
Frideczky 10, 11. 
Fülep 68. 
Fülöp 11, 65. 
Füstér 4, 5. 

Gaal 11. 
Gaborec 57. 
Gach (Gacho) 11. 
Gách (Gahovics) 11. 
Gál 11. 
Gárdonyi Albert dr. 22, 26. 
Gáspárdy 12. 
Géczy 12. 
Gedlicska 56. 
Gellérth 12. 
Gelo 12. 
Gentry 33. 

Gerengay 17, 19. 
Gersich 12. 
Geszthe 42. 
Ghyczy 12. 
Glósz 12. 
Godor 12. 
Goszthényi 12. 
Goszthonyi 13. 
Gozsdu Elek 26. 
Grajczár 13. 
Gregorovics 13. 
Greguss 67. 
Gresko 13. 
Groff 13. 
Grosschmied 34. 
Gulácsy (Gulácsi) 44. 
Gulik 13. 
Gulyás 19. 
Gunda 13. 
Guth 50. 
Günther 15. 
Gyárffás 14. 
Gyarmathy 14. 
Gyepes 14. 
Gyurák 14. 

Hadik 35. 
Hafferung 16. 
Hagara 35. 
Hajas alias Juhász 59. 
Hejdó (Szentlélek!) 25. 
Hajnal 42. 
Hajossy 35. 
Hajszky 36. 
Haláchy 46, 73, 74. 
Halácsy 36. 
Halassy 12. 
Halász 36. 
Haluss 37. 
Hanák 37. 
Hangyás 37. 
Hanzély 50. 
Hantzelius 50. 
Harduch 1. 
Harmos 19, 50, 51 . 
Hassen 16. 
Havanda 39. 
Hávor 37. 
Hávorka 37. 
Hazucha 37. 
Héder 38. 
Heinzelius 50. 
Hellebranth Kálmán 27. 
Hellesy 11. 
Hencz 38. 
Hencze 38. 
Hideghéthy 38. 
Hikker 66. 
Hlattky 39. 
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Hlavna (Hlavnya) 39. 
Hodiky 39. 
Hodossy 39. 
Holló 40. 
Hollósy 2. 
Hollósy-Somogyi 3. 
Hoppéi 4. 
Horecsny 40. 
Horn 68. 
Honiyánszky 15 
Horsia Livius 78. 
Horváth 40, 41, 42. 
Horváthy 45. 
Hosszay (Hosszú) 42. 
Hrabovszky 42. 
Hudoba 45. 
Hulak 39, 42. 
Hunyady 42. 
Huszágh 18, 19. 
Huszár 17, 42, 43. 
Huzó 37. 
Hvorecsny 40. 
Hyross 39. 

Illés 54. 
Illésházy 36. 
Inezédy Lajos 65. 
Ivanics 54. 
Ivány de Királyfiakarcsa 54. 
Iványi Béla dr. 79, 81 . 
íványi 54 
Izery 55. 
Izsák 55. 
Jabloniczky 35. 
Jaczkovics 13, 55. 
Jaklin 55. 
Jámbor (Kisjeszeni) 43, 44. 
Jancsovics 55. 
Jankovics 55. 
lauovicn 55. 
Jánoky 55. 
Jarolics 55. 
Jaross 56, 
Jásznagykun-Szolnokmegye levéltára 80. 
Jászay 56. 
Jávorka 56. 
Jcdlicska 56, 57. 
Jelen 57. 
Jelenek de Hlucsín 57. 
Jelenffy 57, 58. 
Jeszenák 58. 
Jeszenovszky de Jeszenov 58. 
Jeszenszky (Kisjeszeni) 43, 44, 45, 46, 58. 
Jeszenszky de Nagyjeszen et in Folkusfalva 58. 
Jezsovics 16, 19. 
Jókai 65, 66. 
Jókai Egyesület 67. 
Jókuthy de Szomorfalva 58, 59. 

Jucha 59. 
Juhász 59. 

Justh de Neepái 51, 59. 

Kaján 59. 
Kajdáesy (Kajdoesy) 59. 
Kalamenovich 60. 
Kalicza (Felsötopai) 63, 65. 
Kalina 60. 
Kalinay 60. 
Kállay 51. 
Kálmán 60. 
Kalmár 18. 
Kántor 61 . 
Kányay 6. 
Karába 61 . 
Karácsonyi 24. 
Karasz 61. 
Kárász 61 . 
Kardhordó 61 . 
Kardos de Kardosvaszka 61, 62. 
Károlyi gróf 24. 
Karpe 16. 
Kassay 54. 
Kaszner 19. 
Katona 4, 5. 
Kattos 62. 
Keék (Nagymegyeri) 2. 
Kelecsényi 40, 62. 
Kelemen 63. 
Kempelen Béla 23, 24, 25, 27, 58, 68. 
Kemény Lajos 50. 
Kende Péter (Kölesei) 74, 75, 77. 
Kenyezey 40. 
Keresztes (Elötejedi) 5. 
Keszeg 2. 
Kisfaludy Társaság 65, 67. 
Kiss Ferenc 4. 
Kiss Kálmán 78. 
Kiss 38, 63. 
Klokner 38, 39. 
Kmeth 55. 
Kóczán (Kótzán) 72. 
Koczmann 12. 
Koczián (Blasóczi) 80. 
Kóczy 41 . 
Kollár 41 . 
Komárom 28, 52, 82. 
Komárom sz. kir. város levéltára 23. 
Komáromvármegye levéltára 79. 
Komáromy András 22, 24, 51, 79. 
Koncz Antal 80. 
Kóssa 4. 
Kostenszky 54. 
Kosztolányi 39, 57. 
Kotsy (Horváth) 4 1 . 
Kovács 65, 66, 68. 
Kovácsy 5. 
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Kozma (Leveldi) 44. 
Körösi 72. 
Körözvények (Szakkérdések) '28, 52, 82. 
Köszeghi 24, 74, 75, 77. 
Közigazgatás államosítása 47. 
Közlemények Szepesvármegye Múltjából 28. 
Krencsey 81 . 
Kreuchel 50. 
Kun (Kozmái) 19. 

Laky 2. 
Lándor 72. 
Latkóczv fLatkóczi) 53, 54, 81. 
Láng 34. 
Latinovics (Borsodi) 5. 
Lenek 44. 
Lendvay 24. 
Levéltárak selejtezése 81. 
Levéltárosok cime 50. 
Levéltárosok illetményei 48. 
Levéltárosok irói munkássága 81. 
Levéltárosok a közig, államosításában 74. 
Levéltárosok továbbképzése 70. 
Libertiny 45. 
Lipkay Artúr 22. 
Lipóth (Zovádi) 1, 2. 
Lipthay 16. 
Liszy 6. 
Lovcsányi 44. 
Lökös 1. 
Ludervay 39. 

Madách 17. 
Madary 63. 
Madya 43. 
Magyar Geneologiai és Heraldikai Társaság 76. 
Magyar Nemes Családok 24, 25. 
Magyar ncnesség 29. 
Magyar Nemzetségi [..sebkönyv 24. 
Magyar 1 udornányos Akadémia 67, 69. 
Magyarország Címeres Könyve 5, 23, 24, 25. 
Major 14. 
Majth ényi 81.[ 
Marczibányi 51. 
Marchott 41 
Mária Terézia rend 31 . 
Marschal 19. 
Marsinay 62. 
Márton 72. 
Maszlak 35. 
Mátéffy 54. 
Matolay 18. 
Matula 18. 
Mátyás főherceg 2. 
Matyasovics 43. 
Mauks (Farkasfalvi) 19. 
Mayerhoffcr 68. 
Menzel 5. 

Mérey (Kaposmérei) -sl. 
Mézes 54. 
Mikszády 18. 
Mikszáth i4 , 15, 16, 17, 18. 
Mildenberg 80. 
Miskolczy-Símon János 19, 20, 35, 46, 54, 74. 

75, 76, 77. 
Mixadt (Mixát) 15, 16, 17, 18. 
Mocsáry 14, 15. 
Mohy 1. 
Molnár Géza 74, 75, 76, 77 
Molnár István dr. 75, 77, 78. 
Morovics 52. 
Mumhart 45. 
Müller 80. 

Nádasdy gróf 66. 
Nagy 19,'45. 
Nagy de Ocsa 2. 
Nagy Iván 24, 53, 63, 64, 68. 
Návay 51. 
Nehéz 42. 
Nemesség-hirdetés a vármegyénél 23. 
Nemcsovics 36. 
Ncmsovai 2. 
Németh 45. 
Nozsár 39. 
Novothy 62. 

Olenik 6. 
Onelly gróf 39. 
Onody 72. 
Orbán 42 
Ordódy 38, 39 
Orosz 24. 
Országos Levéltár 22, 76, 79. 
Országos levéltári fogalmazói vizsga 50. 
Osváth Lajos 74, 75,' 76, 77. 
Osztroska 19. 
Ol rok Mihály 81 . 
O l t l i k 39. 

Paknt (Szentléleki) 25. 
Pálffy gróf 3. 33. 
Panyik-Tóth Demeter dr. 49. 
Pásztohi 20. 
Paulovitz de Kisjeszen 45, 58. 
Paulovics (Kisjeszcni) 43, 44. 
Pavlovils (Jámbor) 46. 
Pázmándy (Szomori és Somodon) 63. 
Pázmány Danó 22. 
Pázmánv Lajos 81. 
Péchy 45. 
Peörnie (Pörnye), Martosi 20. 
Pethe 1. 
Petkovies 9. 
Pettkó 24. 
Piatrovics 43. 
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Pinka 59. 
Plachy 45. 
Platthy 16. 
Podhorszky 45. 
Podmaniczky 45, 46. 
Polner 9. 
Pongrácz 45, 58. 
PrSnay 16, 54 
Puha 4. 

Radeeius (Radez) 2. 
Radics (Cseh) Vendel 21, 50. 
Radványi (Gebaui-r) 80. 
Radváns/.ky 16. 
Rákosi 67, 68. 
Rakovszky (Nagyrákói) 43. 
Ráth Károly 23. 
Ravasz 56, 57. 
R C X Ü Dezső 70, 72 
Rozik 15. 
Romhányi János 14, 46, 63, 74 
Rfítth (Gadóczi) 63. 

Sándor (Szlavnicai) 40. 
Sándor Imre 20, 24. 
Sándor János 74, 75. 
Sárkány (Nagyszeghi) 63. • 
Sáry 63. 
Schleicher 45. 
Schmoll 54. 
Schulek 15. 
Sebük 62. 
Semsey 15. 
Sennyey báró 31 . 
Siebmacher 64. 
Simetty 44 
Simkovics 43, 44. 
Simoncsich 53. 
Sinionides 16. 
Siskovics (Ontopai) 4. 
Slovany (de Beöth) 64. 
Soidos 68. 
Soóky (Tótsóki) 53, 54. 
Sörös Pongrác 1, 82. 
Spalovszki Gyula 3. 
Spicziár 56. 
Stech 44. 
Sutoris 16. 
Sümeghy Dezső 51 , 72, 75, 77, 78. 

Szabó (Zabó) 6, 61 . 67, 68. 
Szabó Vendel 78. 
Szakkérdések és körözvények 28, 52, 82. 
Szakó 50 
Szaiachy 63. 
Szalkay 40. 
Szamecz 12. 
Századok 27, 52, 81 . 

Szcitovszky Béla 74, 75, 77. 
Szeleczky (Szeleci és boconádi) 16, 18, 19. 
Szeleped ényi 60. 
Széles 7. 
Szélessy 7. 
Szemere Miklós 31. 
Szemző 44. 
Szenczy 57. 
Szental 37. 
Szentpály (Homoródszentpáli) 20. 
Szikszay de Nagybánya 40. 
Szilády 40. 
Szily 2. 
Szinnyci József id . 63, 65, 66, 67. 
Sziráky 12. 
Szombath 63. 
S/.órád 62, 
S z t r a n y a v s z k y 15 
Sztranyovszky Sándor 75, 77. 
Sztrccskó 16. 
Sztrugár 40. 
Szűcs (Tunyogi) 68. 
Szűcs Béla 75, 77. 
Szűcsi István 34. 
Szwierák 68. 

Tanitó 55. 
Tar Zoltán 78. 
Tarnóczy 6". 
Teleki 45. 
Temérdek 43. 
Teremhegyi 72. 
Teszáczy 35. 
Thaly 63, 66. 
Thaly Kálmán 50, 51. 
Thököly 64. 
Thold Orbán Imre 74, 75, 76, 77. 
Thuróczv (Kisjeszeni) 43. 
Thurzó 59. 
Tisza István gróf 34, 75. 
Toldy László 22. 
Tóth 44. 
Tóth Ferenc 26. 
Törvényhatósági Levéltárosok Orsz. Egyesü

lete 77, 78. 
Trombitás 61 . 
Turcsányi 17, 19, 42, 57, 62. 
Turdelyi 45 
Turul 26, 52, 81 . 

Ujházy gróf 65, 68. 
Ujlaky 1, 55. 

Vachlács 44. 
Valesius 56. 
Vármegyei levéltárak vizsgálata 78. 
Vármegyei Tisztviselők Orsz. Egyesülete 76. 
Vásárhelyi 51. 
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Vecsey 5. 
Veiner 16, 19. 
Veres 17, 18, 19. 
Viniszliczky 56, 57. 
Vizkelethy 61 . 

Wartensleben 45. 
Wasserf inger 26. 
Weigelius 16. 
Wenninger 4, 5. 
Wernsdorf 16. 

Zabó (Szabó) 61. 
Zabler 15. 
Zalavármegye levéltára 51, 8 
Zalay (Kerecsen!) 1. 
Zamaria de Speciacasa 1, 2. 
Zápolya 73. 
Zeibich 16. 
Zerdahely 13. 
Zilgó 63. 
Zitnyányszky 37. 
Zlinszky Kálmán 50. 
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