
A  vármegyei levéltárosok képesítési pótlékáról.
A levéltárosi kar évek óta tartó mozgal

mát látszólag honorálta az 1912: LVIII. t. c., 
amidőn a főiskolai képesítésű főlevéltárosnak 
évi 1000 K, és az allevéltárosnak évi 600 K. 
a nyugdíjba beszámitóan hivatalból kiutalandó 
képesítési pótlékot engedélyezett.

De csak látszólag, mert a képesítési pótlék 
csakis abban az esetben jár, ha a levéltáros dok
tori, tanári oklevelét vagy államvizsgáját a ki
nevezést megelőzően szerezte meg.

Eltekintve már most attól, hogy az 1883 : 
I. t. c. 13. §-a az országos levéltári fogalmazói 
szakvizsgához csak főiskolai végbizonyítványt 
követel, szerény nézetem szerint a képesítési 
pótlék nemcsak a doktori, tanári oklevéllel 
vagy államvizsgával biró, hanem a levéltári 
fogalmazói szakvizsgát tett levéltárosnak is 
engedélyezendő volna annál is inkább, mert a 
főlevéltárosnak a VIII. fizetési osztályba való 
előléptetése nem hivatalból történik, hanem az 
a főispán diszkrécionális joga, amelylyel élhet; 
azonkivül egyedül ezzel volna rekompenzálható 
az olyan levéltáros, aki esetleg kinevezése után 
szerezte főiskolai képesítését, vagy fogalmazói 
vizsgája ellenére a Vili. fizetési osztályba elő
léptetve nem lett, de legfőképpen kárpótolható 
volna az olyan allevéltáros, aki főiskolai ké
pesítését kinevezése után szerezte, vagy csak 
végbizonyitványa van, de az orsz. levéltári 
fogalmazói szakvizsgát letette és ezen állásá
ban a X. fizetési osztályból többé előlépést 
nem nyerhet, — mégis méltánytalanul sújtott 
ezen törvény életbeléptetésével sok olyan levél
tárost, aki főiskolai képesítését kinevezése óta 
vagyis szolgálata alatt szerezte meg.

Egyéb törvényalkotásainkkal való egybe
vetés után konstatálható, hogy méltánytalan a 
törvény ama intézkedése, mely a szolgálat 
alatt szerzett vagy szerzendő képesítés után 
nem adja meg a képesítési pótlékot, holott 
például az igazságügyi államszolgálatban a 
bírósági jegyzőknek az 1908 : VI. t. c. illető-

9

leg bírói vagy ügyvédi vizsgát tett, esetleg 
jogtudori oklevéllel biró joggyakornoknak az 
1907: IX. t. c. alapján — tekintet nélkül arra, 
hogy kinevezése idejét követően szerezte bírói, 
ügyvédi illetve jogtudori oklevelét, — enge

délyezi a 600 K, illetve 400 K. képesítési 
pótlékot.

Már pedig bizonyos, hogy az 1912 : LVIII. 
t. c. alkotásánál azt idéztem 1907 : IX. és 1908 :
VI. t. c. analógiája lebegett a törvényhozó 
szeme előtt, s ezért kétségtelen, hogy ennek 
szellemében kívánt rendelkezni.

Feltevésemet támogatja az a következ
tetés, melyet az uj nyugdíjtörvényből von
hatunk le, ahol 35 évben állapítja meg a fő
iskolai végzettségű minősítéshez kötött állást 
betöltő tisztviselők nyugdijképességét és ebben 
a kedvezményben részesíti azokat, akik szol
gálatba léptükkor főiskolai végbizonyitvány — 
tehát sem tudori vagy tanári oklevelet, sem 
államvizsgát nem kiván — birtokában voltak, 
ami által hallgatag megengedi az oklevélnek a 
szolgálat alatti meg szerzését. Ez természetes is, 
hiszen a fogalmazógyakornok például legtöbb
ször végbizonyitvány alapján lesz kinevezve és 
csak szolgálata alatt szerzi meg államvizsgáját 
vagy tanári illetve tudori oklevelét, miért ké
pezzen kivételt a többi közszolgálati ágakkal 
szemben a levéltári szolgálat ?

Hiányzik azután az 1912: LVÍÍI. t. cikkből 
a már szolgálatban volt levéltárosokra vonat
kozó méltányos átmeneti intézkedés, melylyel 
a csak végbizonyitvány birtokában levő levél
tárosok is képesítési pótlékban volnának ré
szesíthetők, mert elvégre nem lehet kívánni, 
hogy némely öreg kartársunk 10—20 év előtt 
végzett egyetemi tanulmányai alapján most 
államvizsgálattal vagy szigorlatokkal kísérletez
zék. Ha a községi jegyzői képesítésnél az 1900 : 
XX. t. c. méltányosságot gyakorolt a már ok
levelet szerzett jegyzőkkel szemben, ez foko
zottabb mértékben megilletné a már szolgálat
ban levő levéltárosokat.

Az egész azt a benyomást kelti, mintha 
a törvényhozó büntetni akarta volna azt a 
levéltárost, aki szerény fizetéséből a mai magas 
vizsgadijak mellett oklevelet szerez kinevezése 
előtt megszerzett végbizonyitványa alapján. Hi
szen az esetek legtöbbjében csekély javadal- 
mazásu ügyvédjelölt, közigazgatási gyakornok 
vagy tanárjelölt nyer levéltárosi állást, kinek 
csak ez által válik lehetővé az oklevél meg



szerzése. Igazán nem szolgálja a közérdeket ez 
a méltánytalan szigor.

A fentvázolt szellemben módosítandó 
volna a törvény, ami annál könnyebb, mert 
kis állományú tisztikarról van szó és szinte 
nevetséges, hogy pl. az államtudományi állam
vizsgát tett levéltáros képesítési pótlékot kap,

mig az, aki az orsz. levéltári fogalmazói szak
vizsga vagyis a legmagasabb képesítés bir- 
tokában van, pusztán azért, mert nincs fő
iskolai oklevele, hanem csak abszolutóriuma, 
ebben nem részesül.

Radics (Cseh) Vendel
kép. tvh. levéltáros, tig-yvédjelölt.

Nemesség igazolás Nyitra vármegyében 175455-ben.

Bartakovics. Bartakovics Pál Szalakuszon, 
és fiai János, Ferenc és József, nemkülönben 
testvérétől Gábortól Márton, és másik testvé
rétől Lászlótól József, nemkülönben Imre — 
Jánosnak a fia, és Péter, Péternek a fia, 
fiai József és Alajos, kisapponyi és szalakuszi 
ősi birtokjoguk alapján kétségtelen nemesek.
I. 9. és V. 165.

Baitakovics  (Bajmóci járás). Bartakovics 
Ádám és fia Gábor kétségtelen nemeseknek 
ismertetnek el kisapponyi és másutt lévő birtok
joguk alapján II. 258. és VI. 6.

Bartakovics (Bodoki járás). Bartakovics 
Elek Kakasfalván a nemesség ősi használatában 
lévén, továbbá kakasfalvi és kisapponyi birtok
joga alapján kétségtelen nemes. II. 353. és
IV. 6.

Bartalos. Bartalos György Vecsén, Já
nosnak a fia, fiai János, György és László és 
említett Jánosnak a fia, István kétségtelen ne
mesek. V. 163. és V. 172.

Bazilidesz. Bazilidesz Sámuel, Mihálynak 
a fia, és Sámuelnek a kiskorú fia, Turolukán, hi
vatkozással a vármegye régi nemesi összeírá
saira nemesnek ismertetik el. 1.451. és VII. 44.
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Beanár. Bednár Adám Zsolnafalván, test
vérei Mátyás és György, és másik György, 
unokatestvérük, Mihálynak a fia, hivatkoznak a 
a 60 éven felüli nemesi összeírásokra, amelyek
ben Mihály benfoglaltatik ; ezen Mihálynak a 
fia Márton, és ennek fia János, Jánosnak a 
fiai Ádám, Márton és György ; (III. 201.) György 
— id. Márton unokája, fia György, ennek fia 
Mihály, a genealogia bizonyítására bemutatja 
az 1725. május 3-án Zsolnafalván kelt osztály
levelet ; ezen osztálylevél és az 1754. december 
10-iki tanuvallatás szerint a következő leszár
mazás állíható össze:

Bednár Mihály 

Márton

1725. János Katalin Anna Éva Mihály

1754. Ádám, M ái t í f t , Gyürgy, 1725.1754. György Erzsébet

1725.1754. György

1754. Mi hál v

Bene. Néhai Bene Pál kiskorú árvái úgy
mint Antal, János, József és Károly Livinán, 
bemutatták II. Mátyás királynak Prágában 
1616. junius 2 án kelt eredeti, függő pecsétes 
Bene János és neje Bodor Katalin de Halász 
és gyermekeik Gergely, Péter és Zsófia részére 
adott címeres nemesítő levelét, amelyet 1618. 
évben Somorján, Pozsony vármegyében hirdet
tek ki, a nemes levél szerzőjétől való leszárma
zás igazolására azonban ez nem lévén elégsé
ges, hivatkoznak a régi nemesi összeírásokra.
I. 247. és IV. 149.

Beniamin (Benjamides). Benjamin Gábor 
Vágujhelyen, és fia Gáspár bemutatta Beni
amin Márton, és fia István és leánya Anna 
részére Lipót király által Bécsben 1686. 
április 3-án adományozott és ugyanazon év
ben Nyitra vármegyében kihirdetett címeres 
nemesítő levelet ; hogy ő Istvántól, a nemesség
szerző Márton fiától származik, igazolja a 
bazini plébánia keresztlevelével, amely sze
rint Benjamidesz Gábor (vagy amint atyjá
nak, Istvánnak a sírkövén látható Benjamin) 
született 1716. szeptember 20-án, szülei 
Beniamides István és Libia Anna. A család 
címere: kék szinü pajzs, alján zöld mező, azon 
természetes színű oroszlán áll arany koronával 
díszítve, kettős farkkal, kioltott nyelvvel mellső 
lábaival ragadozásra készen, nyakán karddal át-i




