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A z 1912. LVII . t. c. életbeléptetésének bonyodalmaiból. 
Köztudomású, hogy az 1912 : L V I I . t. c. 

10, 11, 19 és 28. §§-aiban egyöntetűen — 
szemben az 1904: X . t. c. eddigi levéltárnok 
és allevéltárnok elnevezéseivel — következe
tesen a vármegyei fölevéltáros és allevéltáros 
elnevezéseket használja. 

Azonban mig az 1912: L V I I . t. c. 2, 4, 
15 és 16. §§-aiban a másodföjegyzöi, I . és M. 
osztályú aljegyzői, irodaigazgatói, irodatiszti és 
irodasegédtiszti állások szervezéséről illetve el
nevezésekről intézkedik, addig nem mondja ki , 
hogy ezentúl minden vármegyénél fŐlevéltárosi 
és allevéltárosi elnevezésű állások szervezendők 
illetve, hogy kiket kell azokon érteni. 

Ezen rendelkezés hiánya mindenesetre 
félreértésekre adhat okot, aminthogy adott annál, 
is inkább, mert az ezen törvénnyel egyidőben 
országgyiílésileg letárgyalt és a varosok fej
lesztéséről szóló 1912: LVII I . tc. 28. §-ában 
egyenesen elrendeli, hogy a törvényhatósági 
joggal felruházott és rendezett tanácsú városok 
szervezési szabályrendeleteiket módositsák és 
az egyes állások elnevezéseit a törvény B), 
illetőleg C) és D) mellékleteiben használt el
nevezéseknek megfelelően meg kell változtatni. 

Ebből pedig okszerűen arra kell követ
keztetnünk, hogy a törvényhozó nyilván az 
1912 : L V I I . törvénycikkbe is ilyen rendelkezést 
szándékolt felvenni, de miután ebben esetről
esetre — nem ugy mint az 1912 : LVI I I . tc. 
általánosságban — intézkedik a szervezeti és 
elnevezési módosításokról, ez a rendelkezés 
minden valószínűség szerint az illető kodifikátor 
ur tollában maradt, s ezt sem a bizottsági, sem 
a plenáris országgyűlési tárgyalások alkalmával 
nem észlelték, de meg az érdekelt körökben nagy 
lévén az öröm a képesítési pótlék rendszeresí
tése miatt, bizony senki sem gondolt arra, 
hogy a szervezeti módosítások megvalósitása 
körül (az 1912: L V I I I . t. c. 28. §-ának analógi
ájára hozandó rendelkezés hiánya miatt) nehéz
ségek fognak felmerülni. 

Pedig a gyakorlat, az a nagy mester fel 
is vetette már az eseteket, amennyiben pl. az 
egyik vármegye szervezési szabályrendeletének 
az 1912: L V I I . tc. kivánta módositások tárgyá
ban hozott véghatározatában a IX. fizetési 

osztályba beállította az eddigi levéltárnok el
nevezéssel a mostani főlevéltárost és az előadó 
nem volt hajlandó a törvényszerű főlevéltáros 
elnevezést a szervezeti szabályrendeletbe fel
venni, mert szerinte az elnevezés mindegy, kü
lönben is az 1912 : L V I I . tc. erre vonatkozó 
utasitást nem tartalmaz. 

Kartársunk ezen sérelmes szabályrendelet-
módosítás miatt felebbezéssel élt ; kíváncsi 
vagyok a belügyminiszter döntésére, bár jogászi 
szempontból birálva az esetet — figyelemmel 
az ismert jogszabályra, — a szabályren
deletnek erre vonatkozó része ellenkezvén a 
törvénnyel, hivatalból és külön felebbezés nél
kül amúgy is módosítandó lett volna a belügy
miniszter által. 

Eltekintve attól, hogy kartársaink, midőn 
ilyen és hasonló sérelmek miatt szót emelnek, 
legtöbbször lekicsinyléssel találkoznak, vagy 
könnyen abban a szinben tűnnek fel más szak-
beli tisztviselötársaik előtt, hogy nem altruisz-
tikus vagy általános kari érdek vezérli őket 
szándékukban ; véleményem szerint éppen az 
adott eset nagyon is szolgálja a kari érdeket, 
sőt a levéltárosi kar irányában tartozó köteles
ségnek vélem azt, bár meg vagyok győződve, 
hogy a VII I . fizetési osztályba való sorozás 
esetén bármelyik kartárs örömest lemondana a 
főlevéltárosi elnevezésről és beérné a régi levél
tárnok elnevezéssel is. 

A közérdeket véltem szolgálni a fentvá
zolt eset ismertetésével és mindnyájunk érde
kében állónak tartom, ha kartárs?ink az 1912: 
L V I I . t.-c. illetve az 1912: LVI I I . t.-c. életbe
léptetése körüli tévedéseket la unkban ismer
tetnék, mert ez a szervezeti módositás nem az 
utolsó, küszöbön áll a közigazgatási reform 
kapcsán a városi és vármegyei közigazgatás 
újjászervezése, amikor jó szolgálatot tehet egyik
másik kollegának ez ügyben a belügyminisz
térium vagy közigazgatási biróság által a jelen
legi szervezeti módositások tárgyában hozott 
döntése. 
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