ki slőtt id. Csapó István, Miskolc város főbí
rája és egy másik miskolci polgár vállaltak
érte kezességet, ami akkor a török udvarnál
nagyon divatban volt.
Simon Mihály azonban az akkori háborús
viszonyok közt több esztendőre eltűnt Miskolc
ról. Ezalatt pedig az egri török basa az ő hátrálékos adósságát könyörtelenül behajtotta a két
jótállóján. Erre vall az a Borsodmegye levél
tárában1) fennmaradt, régi magyar nyelven Írott
folyamodvány, melyet Csapó István*2) három év
múltán 1657-ben Borsodvármegyéhez intézett s
melyben a fenti ok miatt ismételten executiót
kér Simon Mihálynak a felesége kezén levő
javaira.
Ifjabb Simon Mihály nevével még több
ször találkozunk. Állítólag ő volt a történeti
anekdotában szereplő Simon nevű miskolci
*) Acta non protocollata. Sp. XIII. Fuse. I. No. 113.

biró!). 1675-ben Miskolcnak a Csaba-felőli ré
szében, a mindszenti kapunál levő háza említtetik s ő maga mint néhai Bárczay Ferenc
abauji alispán s egyúttal miskolevidéki (csabai)
nagybirtokos belső embere szerepel.4)
Idősebb korában még rá akarták bízni
Miskolc városának a főbiróság mellett leg
nagyobb felelősséggel járó kincstartói állását.
Azonban nem vállalta, hanem lefizette a 40
magyar forint és másfél hordó bor váltságdíjat. )
Éppen abban az esztendőben (1698.) volt ez,
mikor a Tompa Mihály által is megénekelt
Kondai Kiss Mihály főbirót lefejeztette a pallosjoggal biró, szigorú városi tanács, egy leány
nyal való találkája miatt.
Mihálynak István nevű egyik fia már előbb
1686-ban városkapitánynyá választatott/’)
r

(Vége következik.)

-) Ezen levélben nevezett Csapó Istvánnak sok
:l) Szirmay Antal: Hungária in Parabolis. Szerző
ügyes-bajos dolga volt a törökkel. Így az 16(11. műre. cikke: Budapesti Hírlap 1912. július 9.
27-én kelt miskolci jegyzőkönyv szerint Bekr ja n csá r
*) Liber Annalis Civitatis Miskolc/, I. k 371. I.
csapatlőt vádolta be leányrablásért Mohammed egri kádi
5) 1 gyanott. 438 439. 1.
előtt, l'gyanazon évben ismét mint kezes szerepel a török
‘) Lgyanott 415. 1
udvarban, Miskolczi Bodnár Mihály tuleki pap ügyében.

Adatok a Losonczi Gyürky család leszármazásához.
fához mellékelt s több hivatalos személy által
aláírt bizonyítvány az 1629-ben végrendelke
zett Miklóstól kezdve a leszármazás igazolásá
nál a bemutatott okiratokra hivatkozik (talán
ma is megvannak a gróf Gyürkyeknél), tehát
a származást legalább is innen hitelesnek fo
gadhatjuk el. Mellékelten bemutatjuk a szár
mazási táblát teljes szövegében.
A Gyürkyek leszármazása különben az
1732. évi közgyűlési jegyzőkönyv 97. s köv.
lapjain
található
nemesi
bizonyítványból
is
*) Kivéve, Bártfai Szabó Lászlót, aki a Losonczi
Gyürkyeket az Árpádkori eredetű Györki Gyürky család kitűnik.

Családtörténetiróink a Losonczi Gyürky
család származását általában a 17-ik század
közepéig viszik fel,1) midőn István (1637) ki
rályi adományt, György (1652.) pedig címer
levelet nyert.
Nógrádmegye levéltárában „Nemesi iratok
VII. 62.“ jelzet alatt van egy származási tábla,
mely Gyürky Pál kamarásságához készült 1829ben s mely a családot az 1566-ban elesett
Gyürky Lászlóig vezeti fel izenként. A családkiágazásának tartja,
(Széchényiek tört.)

ami legalább is nagyon valószínű
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Genealogica

deductio fam iliae
Lossoncz.

Gyürky

de

P a u lu m ,

1 Comitatus Neográd. emeritum Ord.
V. Comitem, recurrentem. 1829.

X
I
c

Gábrielem,
S tep h a n u m
Franciscum,
deficientemf Intimi status consiliarium superiorem locumtcet I. Cottu? Torontál nentem militarem
Supremum Comitem
in Italia mortuum

F a u lu m .

I. Coitus Neográd. Tab. Jud. Assessorem
1781 testamentum condentem.

S tep h a n u m ,

I. Cottus Neográd. Substitutum V. Comitem,
1740. testamentum condentem legitimum.

Paulum,
Gábrielem,
Ad amum, F r a n c is c u m ,
I. Cottus NeográMilitem in pugna in regimi
ad Varsány cum ne KolonidiensisOrd. Notarium,
tureis habita cap tsiano V.
Castri Fülek V. Capitum, magnisque Colonellum,
taneum, expost unius
deficien
sumptibus per
Regiminis Equestris
familiam redem
te mT
Colonellum Proprieta
ptum, deficien
rium. ac tanden Ge
tem.T
neralem, deficientem
t 1691.

Casparum,
Andreám,
S tep h a n u m .
qui defecit. T militem, qui in I. Cottus Neográd
filio suo An- Ord. V. Comitem,
drea aeque mi1699.
lite et in Bavaria
occumbente defe
cit. f

S tep h a n u m ,

I. Cottus Neogradiensis Substit. V. Comitem, qui Anno
1645. testamentum condidit.

Az O rszág o s L e v é ltá r köréből* A
belügyminister dr. Z ákonyi Mihály országos
levéltári tisztet levéltári segédfogalmazóvá,
G agyi Jenő m. kir. országos levéltári díjtalan
fog. gyakornokot és dr. Vúlya Gyula kolozsvári
lakost levéltári tisztekké, L ászló József gya
korló tanárjelöltet dijas levéltári gyakornokká,
dr. Gerö József ügyvédjelölt, szilágycsehi lakost
levéltári gyakornokká nevezte ki az országos
levéltárba.
A M úzeum ok és K ö n y v tá ro k O r
sz á g o s S z ö v e tsé g e ezidén Sopronban okt.
4 —5-én tartóit közgyűlése Kugler Alajost Sop
ron sz. kir. város- és M észáros Jánost, Sopron
vármegye főlevéltárosát a Szövetség tagjai so
rába beválasztotta. A gyűlésen réiztvettek dr.
Alapi Gyula muzeum és könyvtárigazgató (Ko
márom) Balogh Károly (Szabadka) és Alexich
Bogolyub (Nagybecskerek) főlevéltárosok is.
Uj fő le v e ltá ro s S e lm e c- é s B é la b á n y á n . Selmec- és Bélabánya sz. kir. város
új fölevéltárosává az elhunyt Richter Ede he
lyére e város főispánja dr. M iklósy Zoltán
tanárt nevezte ki. Dr. Miklósv Zoltán LapásGyarmaton (Nyitra várni.) 1883-ban született,
középiskoláit Nyitrán, Ersekujvárott, Székesfejérvárott és Budapesten végezte, egyetemi
tanulmányait pedig Budapesten, a hol bölcsészetdoktori és történet-földrajztanári oklevelet szer
zett. Több évi tanárkodás után a katedráról
került a selmeci levéltárhoz.
r

Andreám
militem, qui in
proeliis ad Pár
kány occubuit, f

21
Nicolaus Gyürky,
Anno 1621. per I. Comitatum Neográd in Tab.
Jud. Assessorem denominatus,
Anno 1619. testamentum condidit.
Cujus pater Petrus Anno 1591. in conflictu cum
tureis ad Tatam occubuit. Avus vero Ladislaus anno 1566.
qua dux militiae Albaregalensis, per Comitem Franciscum
Nádasdy et Nicolaum Zrini ad expugnandum Strigonium
expeditus, acceptis in conflictibus laethalibus vulneribus
mortuus est.

M .

Levéltáraink köréből.

S .

J.

K o m áro m szab* kir* v á ro s uj le v é l
tára* Komárom szab. kir. város törvényható
sága levéltárának elhelyezése felől oly üdvös
intézkedést hozott, mely a többi város részére
is követésre méltó példát mutat. A városháza
teljesen szűknek bizonyulván a hivatalok elhe
lyezésére, mint mindenhol, úgy itt is a levéltár
csinált helyet a hivatalok számára. Évtizedek
óta a városmajor egyik üres raktári helyiségé
ben vannak a régi számadások, adófőkönyvek
és adólajstromok, mint a használatra leginkább
nélkülözhető anyag. Két éve mozgósítani kellett
a levéltár egy másik és pedig becses részét
köztük a régi tanácsi ügyiratokkat és jegyző
könyveket, melyek számára a városháza köze

