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Haláchy fassio 1523. és d 
Lapunk mull (1914. 2. szám. í-íi lap.) számában kö 

zöltük a Haláchy család középkori armálisát. A csa
ládnál még más két eredeti érdekes régi okmányt is 
találtunk. az egyik egy fassio 1523. évből, melyei nemes 
Halach ( i rva Hodaas) Hobronyk György néhai János lia 
telt leányai Horbála. Anna és Katal in nevében is a 
nyi t ra i káptalan elolt, amellyel a Trencsén vármegvében 
l iobrovnik (jnosl liohrólelep'1 községbon levi'í egész bir
tokát Zápolya János erdélyi vajdának és testvérének 
Zápolya Györgynek, Szepes vármegye örökös grófjainak 
425 (négyszázhuszonöt) magyar arany forintért eladja 
örök áron és visszavonhatlanul: a másik egy donatio 
(adomány levél) I . Ferdinánd királylói 1528. évből, a 
mellyel az emiitett király az ugyancsak treucsénvárme-
gyei liobrovnik községben levő három nemesi curiát. -
amelyek közül keltő egyenlő és ősi jogon llalachv Fe-
renc és Miklós tulajdonai képezték, a harmadik pedig 
néhai liobrovnik György révén örökség utján emlilell 
Haláchy Ferencre s/állolt át, a mely curiákal azonban 
a In-ucséni vár közelsége miatt sok baj érvén őket. 
kénytelenek voltak Zápolya Györgynek eladni, akinek 
magvaszakadla folytán és testvérének Zápolya .lánosnuk 
hűtlensége folytán, amennyiben magái Magyarország 
királyának merészelte megkoronáztatni, az emlilell 
euriák a király adományozási jogára száll'ak ál, Ferdi
nánd király az említett ké| nemesi cuiiál Haláchy Fe
rencnek és Miklósnak és a/.ok utódainak, egvenlően és 
együttesen, a harmadik cin-iát pedig, a mely néhai l>n|>-
rovtiyk György tulajdonai képezte, külön az emliiett 
Haláchy Ferencnek és utódainak adománvozta. 

Lzen két okmány szószerinti szövege pedíu a 
kiivetkező: 

Xos Capilulum Eeclesie Xitriensis meiiiorie n i n i -
mendamus teüore presencium significantes quibus expe-
di l universis, quod nobilis Georgius i'ilius condam Jo-
banis Hodaas Mnbrownyk coram nobis personaliter con-
stitutus ouera et quevis gravamiua pueflaium llarbarae 
Annae el (latherinae fi l iarum ac uni versorum fiat rum 
prnximorum el consanguineorum suorum ac a l ionim 
quorumlibel quos infrascriptum tangit negocium scu 
concernere potueril quoniodolibet in posterum Ín et super 
se assumens et recipiens sponte et hbere conl'essus ex-
t i t i t in hu ne modum. qnomodo ipse cerlis bonis respec-
tibus et racionabilibus ex causis totalem porcionem suam 
possessionariam in possessione líobrownyk j)redicto in 
t-oinitatu Ti'inehyniensi existenli sitam ipsum iure bere-
di lar io concei'iienLem simul cum cunclis eíusdem ut i l i -
tatibus et pertinenciis quibuslibet terris scilicet arabilibus 
cultis et incultis agris pratis pascuis campis t'enetis 
silvis ueinoribus aquis fluviis piseinis piseaturis monti-
bus vallibus collibus aqiuirumque decursibus molenilinis 
et eoriim locis ac generaliter quaruml ihd utílitaluiu et 
pertinanciarurn suarum integritatibus quovis nominis 
vocabulo vocilntis ad eandem de iure et ab antiqun 
spectantibus et pertinero debentibus spectabilibus mag-
nificis dominís Johanni Waywodae Transsilvaniensi ac 
Georgio de Zápolya l i a l r i eiusdem ulerino perpetuis 

onatio 1528. Bobrovníkra 
Comitibus térre Scepusieiisis in el pro quadríngciitis el 
vigintiqwinqite lloren is auri hungaricalibus ab eisdem 
plene leva ti s et reaüter perceptis vendidisset dedisset 
perpetuasset et in eoruui aseripsissd. itnino vendi'lit de-
ifit perpetuavil ei in eorum aseripsit iure perpetuo et 
irrevocabiliter tenendam possidendam pariter et haben-
dam nul lum ius nulláin juris et dominií propridülem 
sibi ipsi ac suis heredibus in • li< Ia porcnme possessio-
naria et eiusdem pei'tüieuciis reservans. ->ed lotum et 
omne ius suum jurisque ac dominii propríelalem quod 
el quam Ín eadem poivione possessionaria el d i d is 
eiusdem pertinenciis habuisset aul in futurum habere, 
sperasset quoquomodo in prefatos dóminos -lohannem 
Waywodam et Georgium Com¡tc> pleno iure et cum 

effect u Iranstulisset assumens nihiloniinus pre] i bat us 

(¡eorgius 1 lodaas memóralos dóminos Waywodam et 

Georgium Comités in pacifico dominio dicte porcionis 

possessionarie ac prelada rum pertinencia rum eiusdem 

contra quosiibet legítimos üripetUorum* u n c i d n o s lueri 

protegeré ac defenderé propriis suis laboribus et expensis. 

— In cu i us reí memóriám t'irmilatemque perpetuam 

presentes literas nostras privilegíales pendentis et auten-

thici sigilli nostri mu ni mine robora tas eisdeni dominis 

Johanni Wa\ wodae et Georgio C.omilibus duxituus con-

cedendas. Datum in Dominica Hamis palmar Anno 

Domini Millesimo quingentésimo vigésimo tercio. 

Nos Fenliiiamlus Dei gracia líex lluniraríe el lío-

hemíe etc. Inlans llispaníarum Archidus Austríe etc. 

memorie comniendamus tenoré presencium signíticantes 

quibus universis quod nos cum ad nonnullorum lidelium 

nostrorum supplicacionis instandam turn vent attenüs 

et consíderatis fidelitate serviciis l idelium nostrorum 

nobilium Francisci et Nicolai Halachy per eos iuxta no-

bilitatis ipsorum exigenciam Sacre Corone regni nostri 

Hungarie et deinde nostre Maieslati sub l - jamim et lem-

porum varietate exhibilis inipensis tres curi. is nobililares 

in possessione Bobronyk in coniilalu Trincbiniensi exis

tente habitas quarum due ad ípsos Frauciscuiri et X i -

colauín Halachy iure equali ab anliquo pertinuisse, tercia-

que alias condam Georgii de Hobronyk preluissel. ad 

ipsum Franciseum Halachy iure hereditario devolví d i -

noscebatur: quas ipsi ob vícinitatem caslri Tr in th in ieu-

sis, unde non parvam iacturam et rcrum el personarum 

ipsi continue suscepissent. Georgio de Zápolya vendere 

coacti fuissent sed per mortem el defectum seminis ¡p-

sius (¡eorgii de Zápolya et ob crimen lese Maiestatis 

Joannis de Zápolya fratris ipsius Georgii in quo idem 

quod se contra evideulissima iura nostra, quae in hoc 

regno nostro l lungarie in ivééin Hungáriáé corouari 

ausus sit. incurrit manifesté, ac nos ennsequeuter colla-

cionem nostram regiam iuxta anliquam et appr ibatam 

eiusdem regni nostri Hungáriáé legem atque- consvelu-

d'nem rite et legitime ilevolutas esse perhibetur et re

dactas, simul cum rundís suis ulili tatibus et pertinenciis 

qui bus! i bet etiam his que noviter ad eandem terc i am 

nobilitarem in prefata possessione Hobronyk exislentcm 

dictus Georgins de Zápolya c emissel et adiunj»Uset 

tern's scilicet arabilibus cultis agris pascuis eampiá 
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feiH'tis silvis nemoriluis nmntibus vallihus vineis vinea-
ru ruque pro mon tori is aquis lluviis piscinis piscad iris 
a« piar ii o up i e dccursibiis ruolciidiiiis et eorundeni luc is, 
generaliler vero quarumlibel ut i l i latutn et perlini nciarum 
suaruni integritatibus quovis nominís vocabnlo vocitalis 
sub sin's veris metis ct anliquis exislentibus menioratis 
Francisco el Nicolao I h l achy predict as dtias curias 
lKibilitarcs eorundcimpic licredibus cl posterilatibus uni-
versis equalíler item curiam terciam nobilitarem el que 
alias condam (¡eorgü de Hobronyk preluerat, segregating 
predomínalo francisco Halachy et suis licredibus ac pos-
teritatibus universis propter oiusdem magna variaipie 
damna ct íncommoda ac eciam ob intoriluni irat rí s et 
Cilii ipsus l'Vancisci Halachy in conflictu .Moliachiensi, 

dedimus donavimiis et contiilimus immo damus do-
namus el con lerí mus iure perpetuo ot irrevocabiliter 
teuendam |iossidendam pariter et habendam salvo iure 
alieno. Harum nostrarum vigore et testimonio l i terari i in 
mediante quis in formain nostri privi legi i redigi 
faeiemus rfnni nnl>is in specie fu"r inl repórtate. Ontiim 
Strigonii in die beali Anthonii confessoris et martyris 
Anno Domini Millesimo quingentésimo vigésimo octavo, 
Hegnorum nostrorum llungarie et líoheniiae etc. predic-
lort im anno secundo. 

Fcrdinandns 
Ad. Mg/ki őnC Nicotai 

comitis de Turol/Mgr¡ Cune Kegie. 

Kö/l i : Romhányi János. 

A levéltárosi kar a közigazgatás államosításában. 

Folyóiratunk utolsó füzetében tettük meg
beszélés tárgyává az akkor nyilvánosságra 
került törvénytervezetet a levéltári kar érdekei
vel való vonatkozásaiban és rámutattunk arra 
a mostoha elbánásra, melyet az 1912 ; L V I I . tc. 
után e javaslat a levéltárosokkal szemben tanusit. 

Most kötelességünkhöz és megbízatásunk
hoz hiven beszámolunk azokról a lépésekről, 
melyeket egyesületünk ez ügyben tenni szük
ségesnek tartott. Bár az ügyet ez idő szerint 
a világesemények háttérbe szoritották és mivel 
nem tudni, hogyan alakul a helyzet belügyi 
téren, annak lehetősége sincs kizárva, hogy a 
javaslatból a közel jövőben még nem lesz törvény. 

A vármegyei levéltárosi kar óhajainak és 
kívánságainak, valódi helyzetének feltárása cél
jából az arra illetékes tényezők előtt, egyesü
letünk választmánya június 12-én tartott ülésé
ből a belügyi m. kir. miniszter úrhoz emlékiratot 
intézett, ezenkívül a képviselőház pénzügyi és 
közigazgatási bizottságának tagjaihoz küldött a 
levéltárosok helyzetét feltáró kérelmeket, mely
nek utóbb meg is lett a kivánt következménye. 

A törvényjavaslat, mellyel a közvélemény 
alig foglalkozhatott, csakhamar a képviselőház 
bizottságai elé került. Előzetesen a Vármegyei 
Tisztviselők Országos Egyesülete foglalkozott 
vele június 23-án, melynek tanácskozásán 
Molnár Géza Alsófehérmegyc főlevéltárosa 
képviselte Egyesületünk korábbi álláspontját, 
hogy a törvény sorozza a fölevéltárosok két 
nyolcadát a VII . , három nyolcadát a VIII . és 
három nyolcapát a IX. fiz. osztályba. 

Osváth Lajos Biharvármegye fölevéltárosa 

hasonló értelmű indítványt terjeszt elő. 7 hold 
Orbán Imre indítványozza, hogy a javaslat 
olyképpen módosittassék, hogy a levéltári 
fogalmazói vizsgát tett, továbbá a főiskolát, 
egyetemet végzett levéltárnokok egyharmada a 
szolgálati időt figyelembe véve, a V I I . , két
harmada a VII I . f i / , osztályba; a középiskolát 
végzett és a levéltári kezelői vizsgái tett levél
tárnokok egyharmada a VIII . , kétharmada a 
ÍX. fizetési osztályba soroztassék. 

Ezenkivül a miniszterelnök, belügyi és 
pénzügyi m, kir. miniszter urakhoz készitett az 
egyesület jegyzője emlékiratokat, melyekhez a 
levéltáraktól bekért személyi adatokból készült 
státusremlezési tervezetet is csatolta, számsze
rűleg kimutatván, hogy az államháztartásra ebből 
teher úgyszólván alig háramlik. 

A javaslat bizottsági tárgyalása, melynek 
rendjén Berzeviczy Albert b. t. t., a M . Tud. 
Akadémia elnöke és Szcitovszky Béla orsz. 
képviselők szólaltak fel a levéltárosi kar érde
kében, meleg támogatásban részesítve a hazai 
történetírás segédcsapatát, sajnos nem sok 
reménnyel kecsegtetett, mert Sándor János 
belügyminiszter a benyújtott módosításhoz nem 
járult hozzá. 

Igy állván az ügy, július 9-én Budapesten, 
Pestvármegye levéltárában megtartottuk rendes 
közgyűlésünket, mely elhatározta, hogy a kér
vényeket küldöttség utján nyújtja át a minisz
ter uraknak. 

Kölesei Kende Péter cs. és kir. kamarás, 
orsz. képviselő mutatta be a miniszterelnöknél 
Kőszeghy Sándor alelnök, Mískolczy-Simon János 


