
Azzal kezdte, hogy telekkönyvi hivatalt létesített Budán, és elrendelte, hogy
az összes hiteleshelyek levéltári anyagát ide szaltítsák. A vármegyék és a hite
leshelyek azonban tiltakóztak. Azt a kompromisszumos megoldást terjesztették
a király elé, hogy csak elenchusokat, katalógusokat és jegyzékeket keszitenek a
budai levéltár számára. Ezekből az érdeklődők kíkeresnetík, hogy melyík hite
leshelyhez kell fordulniok. A király azonban nem tágított. Feloszlatta a szerzetes
rendeket és akonventek levéltárát a budai ferences kolostorba vitette. Tervének
teljes végrehajtására azonban nem volt elég ideje. Halálával egyelőre a köz
ponti levéltár gondolata is sirba szállt, Aztán múltak az idők. A szerzetes ren
deket visszaállították és a levéltárak is visszakerültek a régi gazdáikhoz. Ezért
az Országos Levéltár ügye egészen a XIX. század végéig váratott magára. D,~ II.
József terve ekkor sem valósult meg egészen. Látszik ez abból, hogy századunkban
is több levéltár működik az országban. Jelentősebbek a következők: az 1874-ben
felállított Országos Levéltár, amely két főosztályra tagolódik: a kormányhatósá
gira és a muzeálisra. Az Országgyűlési Levéltárat 18g3-ban alapították. Ebben az
országgyűlésre vonatkozó iratok találhatók. A Hadtörténeti Levéltár 1922-ben
létesült. A vidéki levéltárak közül jelentősebbek: a pannonhalmi. az esztergomi
prímási és más püspöki levéltárak valamint néhány vármegye és város levél
tára. Ez utóbbiak közé sorolható Budapest Székesfőváros Levéltára is. A fel
szabadulás után jelentős előrehaladás történt ezen a téren, mert a kutatóknak
nem kell levéltári ügyekben vidékre utazniok. A vidéki levéltárak anyagáról
ugyanis fotó~ópiát és mikrofilmet készítettek, amelyek megtalálhatók az Orszá
gos Levéltárban.

Mik voltak tehát ahiteleshelyek? Kanonokokból vagy szerzetesekból álló egyházi
testületek, amelyek hazánkban a XIII. század eleje és 1874 között egyházi teen
dőiken kívül a világi hatóságok közigazgatási (közjegyzőí, kataszteri, ügyvédi,
stb.) munkakörét is ellátták. Nekik köszönhetjük történelmünk írott emIékeinek
megőrzését. Levéltáraink életre hívását és korszeríl. kezelést hosszú évszázadokon át.

ALBERTINI ptTER VERSEI

A. róssa
ANyAMNAK

A rózar&, mikor lángra gyál,
mint halott ajka, megfakul,
aranv sugáTTlll fojtjll meg
(I rózsa rózsa··életeJ.

A rózsa, mikor énekel
tőrt fen, vérében fwllad el.
Tested keresztjén felremeg,
oldalad, ajkad sebzi meg.

A rózsa hangja furcsa, lágy,
selymen eszelős surranás,
ha habzsol zsákmtinyként a láz,
a kristálytiszta látomas.

A r6zsa szirma, mint a mély
tenger vize, kék és fehér.
Tört-cserép-arcon rothadas,
csillagszeme feltámadás.

Moluí~s

.Széles rendben feküdtek a holtak
kéJztiik ef1ll-egy virág
n6rta pirosátaz égnek
mint részegségében lel-felbö/fennek
valaki oldalt dől

üvölt a fekete csöndben
ál1lfÚdöryés, birkóz6 testek duzzadt

csöndjében
veri a földet: Szakj királvl
Főpap, pénzes úr, lakáj, török szultán
a menllasszonv, karóba húzott ország
fon6dj csak gyász-királv
melleden kezek, szádon kezek
illegj csak fekete gyöngy.
Jézus
16hát p6znán vergódd
verítékező csönd í1yámoltalan szent

györgy-kapitánya
virágvasárna.pi fordult hátas
vesszőzött siralo-m pára

Valaki kiáltott
eau kp.z kinyúlt feléje
birkózott még lovával
belemeriilt a csöndbe
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