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Egyesületünk köréből.
E ln ö k i je le n té s .

Tekintetes Közgyűlés !

Azok az események, melyek 1913 február 
23-án megtartott közgyűlésünk óta a törvény- 
hozás életében folytak le, arra késztettek, hogy 
elnöki tisztemből folyólag kütelességszerüleg 
összehívjam a Levéltárosok Országos Egyesü
letét. Ez alkalommal módjában lesz állást fog
lalni a levéltárosi kar érdekeinek a vármegyei 
közigazgatás államosításával várható megol
dása körül, nevezetesen a képesítés kérdése 
és a törvényhatósági (városi és vármegyei) 
levéltárosok illetményeinek egyöntetű rende
zése tárgyában.

Miután mi a jövőnek is dolgozunk és a 
tervezett törvény is a közigazgatás jövő alap
jait akarja reformjában lefektetni, fontosnak és 
megvalósitandónak tartjuk a közigazgatás 
reformjával kapcsolatban reámutatni a levéltá
rak reformjára is. Ezzel a kérdéssel előbb 
utóbb foglalkozni kell a közvéleménynek és a 
törvényhozásnak egyaránt. Az alkotmányos éra 
óta, a magyar nemzeti állam fokozatos kiépí
tése nagy müvével intézmények létesültek, a 
már meglevő intézmények keretei bővültek a 
nemzet kulturális és gazdasági életének kifej- 
lésével. Csak az igazságügyi és pénzügyi re
formokra kell reámutatnunk. Az adófelügyelői 
intézményből a pénzügyigazgatóságok szerve 
fejlődött ki és a maga szövevényes gépezeté
vel az állami adminisztráció gazdasági alapjául 
szolgál; a judikatura terén a kir. ítélőtáblák 
decentralizációja, az uj bűnvádi perrendtartás, 
az esküdtszék intézménye, és az uj sommás el
járás a bíróságokat egész más képre formálta 
át 1872. óta, amikor a közigazgatástól elvá
lasztatott. Mindezek maguk után vonták a hi
vatali tárgyalások okirattárának természetes 
növekedését, úgy, hogy ma nem alap nélkül 
állítjuk, hogy gondot okoz az állami kormány
zatnak ezen felhalmozódott anyag elhelyezése. 
Más oldalról a káptalani és hiteles helyi levél
tárak elhagyatottsága, a becses történeti anyag 
parlagon heverése és kihasználatlan volta is 
valamelyes megoldást sürget. Ezért szinte ké
zenfekvőnek látszik a megoldás a levéltárak

államosításával és ez nem más, mint a kerületi 
állami levéltárak létesítése, hova a vármegyék, 
állami hatóságok és intézmények — a káptalani 
levéltárak is — a tulajdonjog érintése nélkül 
— beosztandók lennének, amit azt a fejlettebb 
közigazgatással rendelkező nyugati államokban 
is láthatjuk.

A levéltárak államosítása viszont a levéltárosi 
kar képesítési kérdését veti felszínre, mely az 
1883. I. t.-c. tarthatatlan és idők folyamán 
elavult e tárgyú intézkedését lesz hivatva a 
kornak megfelelően rendezni. Hogy ez meny
nyire nem illik be a mai viszonyok közé, elég 
legyen arra hivatkoznunk, hogy karunk 75" °- 
ának van főiskolai képesítése. A képesítés 
kérdése tehát a legsürgősebb feladatok egyike 
és nekünk azon kell lennünk, hogy ez karunk 
érdekeinek és igényeinek megfelelően rendez- 
tessék.

A képesités rendezése maga után vonja 
az illetmények uj szabályozását és ezek előtt 
előtt azoknak a sérelmeknek orvoslását, amelyek
az 1912. LV1I. és LVIII. t. cikkekben körvo
nalazott elvek alapján szenvedett a levéltá
rosi kar.

Jelentem, hogy időközben Egyesületünk 
folyóirata, a Levéltárosok'Lapja dr. Alapi,Gyula 
kartársunk szerkesztésében megindult és annak 
már 3-ik füzete is megjelent, hogy kapcsolatul 
szolgáljon közöttünk, kik eddig egymástól 
távol magunkra hagyatva, elszigetelve éltünk. 
Ennek tulajdonítom azt is, hogy időközben 
10 kartársunk lépett Egyesületünk kötelékébe, 
kikkel együtt tagjaink száma 75-re emelkedett. 
Vannak, sajnos, kartársaink, akik hiányzanak 
még sorainkból; a közöny, fásultság oka-e 
ennek ? nem kutatjuk ; mindenesetre szeretnek 
teljesnek látni a csatasort az érdekeinkért 
megvívandó harcok előestéjén !

Ezekben kívántam reámutatni teendőink 
programjára, melyet a közgyűlés bölcs elhatá
rozása és bírálata alá bocsátók.

Zombor, 1913 október 1.

Popovits S ebő
Bács-Bodrog vármegye főlevéltárosa 

és tb. főjegyzője, elnök.



Jegyzőkönyv,
melyet felvettünk Budapesten 1913 október 11-én a Tör
vényhatósági Levéltárosok Országos Egyesületében Po- 
povits Sebő elnöklete és dr. i lapi Gyula jegyző kozie- 
működésével tartott rendkívüli közgyűlésében.

1 Az elnök üdvözli a megjelent kartársakat, vá
zolja a rendkívüli közgyűlés megtartásának indokait és 
megnyitja a gyűlést. Felhívja dr. Alapi Gyula jegyzőt az
Elnöki jelentés bemutatására.

Felolvastatván, tudomásul veszi a
közgyűlés és az egyesület folyóiratában 
való kiadását elhatározza.

2 .  hr. Alapi Gyula, a Levéltárosok Lapja szer
kesztője bemutatja a szerkesztő-bizottság jelentését és a 
nyomdai számlát.

Több elismerő felszólalás után a köz
gyűlés tudomásul veszi a jelentést, a szám
lára történt fizetéseket s a dolgozótársaknak 
köszönetét és elismerését fejezi ki

Ezzel kapcsolatban Miskolczy-tíimon János főtit
kár indítványt tesz. hogy a szerkesztő munkáját az 
egyesület évi rendes tiszteletdijjal honorálja.

A közgyűlés a pénztári állapothoz
képest e címen egyelőre 200 K-t megsza
vaz a szerkesztő részére és annak kiűze
tésére a pénztárost felhatalmazza.

3. Olvastatván Molnár Mihály vál. tag indítványa 
a közigazgatás államosítása tárgyában folyó törvény 
előkészítési munkálatoknál a levéltárosi kar helyzetének 
javítására irányúié) lépések sürgős megtétele iránt,

a közgyűlés többek hozzászólása után a 
küldöttség utján való újabb kérelmezést 
nem tartja célravezetőnek, mert a levéltá
rosok egyesületének a közelmúltban be

nyújtott memorandumai a belügyminiszté
riumban feküsznek; ellenben megbízta az 
egyesület vezetőségét, hogy ez irányban a 
kar érdekeit képviselje.

1. hr. Alapi Gyula két előterjesztést tesz tiszteleti
tagok választására, melyeket tüzetesen megokol.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel
tiszteleti tagjai sorába választja: Némethv 
Károly belügyminiszteri á'lamtitkárt, aki a 
levéltárosi kar iránt érzett őszinte jóindu
latát a közelmúltban isim telten is kifeje
zésre juttatta, valamint dr. C.sánki Dezső 
országos fő levélt rnokot, a Magyar Törté
nelmi Társulat ügyvezető alelnökéL a ma
gyar levéltárosi kar példás munkássága ve
zérét. A megválasztatásról szóló határoza
tok átadását a közgyűlés kebeléből válasz
tott küldöttségre bízta.

5. A jegyző felolvassa Rexa Dezső vál. tag indít
ványát a viziköny vek vezetéséért járó es a tör vén \ ható- 
ságok javára fizetendő dijak egy részinek a Levéltárosok 
Országos Egyesülete rendelkezésére bocsátása iránt.* * f* « •

A közgyűlés bár az indítványt min
denképpen helyesli, azért nem tartja kivi
hetőnek. mert a legtöbb törvényhatóság 
nem szedi be a szóban forgó dijakat. Az 
egyesület céljainak támogatására azonban 
más megoldást keres.

A tárgysor kimerülvén, az elnök az ülést be
rekeszti.

Km ft.

Dr. Alapi Gyula Popvits Sebő
Komáromvárniegye tölevéltárosa, Bács-Bodroivármegyc főlevéltá-

i o u f r n c a  fii fnloav7ftÍP plunk.

Magyarország Címeres Könyve.
(Liber armorum Hungáriáé.)

(Bevezette: A ndrássy  G yula gró f, valóságos belső titkos tanácsos, a Magyar Tud. Akadémia tagja, országgyűlési 
képviselő. — Szerkesztik : dr. Alapi Gyula, Komárom vármegye levéltárosa, Dongó Gyárfás Géza, Zemplén vármegye 
levéltárosa, Gorzó Bertalan Szatmár vármegye levéltárosa, dr. Magasházy Béla, Borsod vármegye levéltárosa, Osváth 
Lajos, Bihar vármegye levéltárosa, Pálmay József, családtörténetíró Marosvásárhelyt, Pethes Kálmán, Szolnok-Doboka 
vármegye levéltárosa, Romhányi János, Nyitra vármegye levéltárosa. I. kötet, 1913. Grill Károly könyvkiadóvállalata.

Budapest 4°, 16—J—144 lap, 96 tábla.)

Összefoglaló címergyííjteményünk kisebb 
monográfiáktól eltekintve eddig nem volt. A 
magyar címereket idegen nyelvű gyűjtemény1 
közölte, melyet Nagy Iván, legkiválóbb család
történetírónk kezdett meg és Csergheő Géza 
és Csorna József heraldikusaink fejeztek be. 
Ennek a munkának legnagyobb hibája adatainak 
fogyatékossága volt. A szerkesztőkben nem

1 I. Siebmacher's Wappenbuch. Dór ungarische 
Adél von Géza v. Csergheő und Iván v. Nagy. Nürnberg. 
Bauer u. Raspe 1885 1887. I — IV. Suppl. band 1894.

hiányzott a teljességre való törekvés, de ter
mészetes : egy vagy két embernek nem áll mód
jában az összes közlevéltárak anyagát felkutatni, 
megismerni és feldolgozni s így a Siebma- 
cher-féle gyűjtemény bizony hézagos maradt.

Ezt a nagy hiányt pótolni a vármegyei 
levéltárosok igyekeztek először és őszinte el
ismerést érdemel az a — kedvezőtlen gazdasági 
konjunktúrákon hajótörést szenvedett — kísér
letük, mellyel e nagy munkálatot saját kiadá




