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Schwarczwölder Ádám

Csáky Albin bécsi irathagyatéka
(jegyzék)

Collegium Hungaricum-ösztöndíjam során, 2015 októberében a Széll-kormány 
(1899–1903) működésével kapcsolatos információkat keresve kezdtem a Haus-, Hof- 
und Staatsarchivban (HHStA) Csáky Albin hátrahagyott iratainak átnézésébe. Ekkor 
csak kevés időt töltöttem a hagyaték tartalmának vizsgálatával, ez is elég volt azonban 
annak megtapasztalására, hogy a Magyarországon ismeretlen irategyüttes igen jelentős 
forrásértékkel bír a dualizmus korszakát kutatók számára. Csáky Albin hosszú közéleti 
pályafutásának minden szakaszáról szorgalmasan megőrizte, sőt több esetben összeren-
dezte iratait, amelyek szerencsésen fennmaradtak, és a történészek rendelkezésére áll-
nak. A 2016. évre benyújtott Klebelsberg Kuno Ösztöndíj-pályázatomban ezért vállal-
tam, hogy a három dobozt kitevő hagyatékról darabszintű jegyzéket készítek, amire 
2016. augusztus–szeptember folyamán megadatott is a lehetőség.1

Az 1841. április 19-én Korompán, az ország egyik legrégebbi főúri családjának sar-
jaként született Csáky Albin grófot a dualizmus korszakának jelentős (kultúr)politiku-
saként tartja számon a szakirodalom. Lőcsei gimnáziumi évek után Pesten szerzett jogi 
diplomát 1863-ban. Lőcsén képviselővé választották az 1865-ben összeült országgyű-
lésre. 1867–1888 között Szepes vármegye főispánjaként tevékenykedett, közben 
1876–1880 között Sáros vármegye főispáni teendőit is rábízta a kormányzat. A főren-
diházban már az 1880-as évek elején kiállt az egyházpolitikai reformok mellett, vala-
mint aktívan részt vett a főrendiház átalakításának előkészítésében,2 Ferenc József 1888 
januárjában pedig a főrendiház egyik alelnökévé nevezte ki.3 Trefort Ágoston halálát 
követően, 1888 szeptemberében Tisza Kálmán miniszterelnök őt kérte fel vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, amely tisztséget 1894 júniusáig viselte. Miniszterként – 
közismert módon – elévülhetetlen érdemeket szerzett a kötelező polgári házasság és 
anyakönyvezés bevezetésében, illetve a többi egyházpolitikai törvény megszületésében, 
emellett kiemelendő az óvodaügy rendezése, a tanfelügyeleti rendszer újjászervezése, 

1  Köszönettel tartozom a Balassi Intézetnek ösztöndíjpályázatom pozitív elbírálásáért, Oross András levél-
tári delegátusnak, aki mindenben segítette kutatásaimat, illetve a bécsi Collegium Hungaricumnak a 
hasznos kutatómunkához szükséges nyugodt háttér biztosításáért.

2  Csáky Albin főispánként támogatta azt a reformot, amely 1885-ben megvonta – többek között – a főis-
pánok automatikus főrendiházi tagságát. Tehetős arisztokrataként (az arisztokrata családok felnőtt férfi  
tagjai is csak akkor maradhattak a főrendiház padsoraiban, ha évente legalább 3000 forint egyenes adót 
fi zettek) Csáky természetesen a későbbiekben is részt vehetett az üléseken. A főrendiház reformjának 
körülményeit részletesen bemutatja, valamint Csáky főrendiházi elnökségének időszakából is számos ér-
dekes információt nyújt: Tóth-Barbalics, 2015a.

3  FN 1887–1892., I. kötet, 53.
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illetve a tanítók minimális jövedelmének szabályozása terén kifejtett úttörő tevékenysé-
ge. Pártpolitikai okokból történő lemondása után is egyik vezető személyisége maradt a 
kormányzó Szabadelvű Pártnak, tanácsait több miniszter és kormányfő is kikérte, 
1900–1906, valamint 1910–1912 között pedig a főrendiház elnöki tisztét látta el.4 
1912. december 15-én, hosszas betegeskedés után hunyt el.5

A Csáky Albin életét és tevékenységét (közvetve vagy közvetlenül) bemutató mun-
kák egytől egyig kultuszminiszteri tevékenységére – azon belül is mindenekelőtt az egy-
házpolitikai reformokra – koncentrálnak, holott más szerepekben és egyéb politikai 
szituációkban kifejtett tevékenysége is fi gyelmet érdemelne.6 Csáky ugyanis sokszor ta-
lálta magát a pártpolitika sűrűjében, az 1898–1899-es, 1903-as és az 1905–1906-os 
kormányzati válsággal kapcsolatban is számos forrás található hátrahagyott iratai 
 között.7

A Csákyak mindszenti ágának iratait tartalmazó, eredetileg Szepesmindszenten 
(ma Bijacovce, SK) őrzött családi levéltár 1968-ban került a HHStA-ba családi letét-
ként, 2011 óta azonban már a levéltár tulajdonát képezi. Csáky Albin mellett a nemzet-
ség más neves tagjainak iratai is megtalálhatók itt, továbbá a levéltár a Csákyak szepes-
ségi és kelet-magyarországi birtokainak történetéhez nyújt igen gazdag adatbázist.8

Fügedi Eriknek 1944-ben lehetősége nyílt, hogy eredeti őrzési helyén, Szepesmind-
szenten leltárt készítsen a családi archívum állományáról, az ekkor készített feljegyzé-
seit viszont csak 1979-ben tette közzé.9 Leírása használható képet fest a levéltár összeté-
teléről, anyagairól – kivéve Csáky Albin hagyatékát, az ugyanis nem található meg 
Fügedi jegyzékében. Mint Fügedi maga írta, az ismertetést 1944-es eredeti, változatlan 
formájában adta közre,10 tehát feltételezhetően az 1912-ben elhunyt Csáky Albin ha-
gyatéka akkor még nem került a levéltárba. Fügedi leltára alapján eleve látszik, hogy a 
források túlnyomó többsége a 17–18. századra vonatkozik, a 19. század közepe után 
keletkezett dokumentumok akkor még nem képezték részét az archívumnak. Például az 
egyes birtokokra vonatkozó források is legfeljebb az 1840-es, 1850-es évekig, a szepesi 

  4  Tóth-Barbalics, 2015b, 546–548.
  5  A hagyatékban végignézett dokumentumokon felül az életrajzi adatokhoz forrásként használtam: Vég-

váry–Zimmer, 1910, 86–88; Mann, 1993, 67.
  6  Csáky Albin miniszteri tevékenységének időszakát (elsősorban az egyházpolitikai harcok és az abból 

keletkezett belpolitikai válságok miatt) már alaposan feldolgozta a történetírás. Maga Csáky Albin sze-
mélye és pályafutása azonban nem képezte modern tudományos igényeket kielégítő kutatások fókuszát. 
Mára elavult, még Csáky életében megjelent munka: Molnár, 1894. Közvetlenül Csáky halála után 
megjelent: Csudáky, 1913. A közelmúltban napvilágot látott, tömören összefoglaló, szintén Csáky 
1888–1894 közötti éveire fókuszáló munkák: Diószegi, 1990; Eszterhai Nagy, 2000.

  7  Az 1898–1899 telén zajló, a Bánff y-kormány bukását eredményező obstrukciós válság során Csáky fon-
tos közvetítőszerepet játszott a kompromisszum létrejöttében. Erre vonatkozóan lásd: Schwarczwöl-
der, 2016a. Az 1905-ben a kormányzati válság kapcsán Csákyhoz intézett leveleket lásd: 
Schwarczwölder, 2016b.

  8  Fazekas, 2015, 518–522; Vö. Just, 2011, 226.
  9  Fügedi, 1979, 93–131.
10  Uo. 93.
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főispáni iratok11 1846-ig terjedtek.12 Amikor viszont a levéltár letétként a HHStA-ba 
került, már Csáky Albin hagyatéka is benne foglaltatott.13

Csáky Albin 1888–1894 közötti miniszteri időszakából az egyházpolitikai vitát 
érintő források közül az 1960-as években Csáky Móric sokat felhasznált a témában 
alapvetőnek számító munkájának megírásához, a hagyaték többi része azonban szűz 
terület a kutatók számára.14

Az iratokat 2013-ban újrarendezték és a levéltár internetes keresőjébe (Scope Ar-
chiv)15 is feltöltöttek egy jegyzéket. Ez azonban csak az egyes dobozokban szereplő fő 
tételeket sorolja fel, így csak részlegesen segíti a kutatni vágyókat, valamint több – első-
sorban személynevekkel kapcsolatos – értelemzavaró hibát is tartalmaz. Az osztrák le-
véltárosok munkáját természetesen jelentősen megnehezítette, hogy a források szinte 
kizárólag magyar nyelvűek. Mindettől függetlenül a jegyzéket a Scope Archivnak az 
egyes dobozokra már meglévő beosztása mentén készítettem el, hiszen az esetleges jö-
vőbeli kutatók számára csak így tud segítséget nyújtani.

Egyes dokumentumcsoportokat láthatóan még maga Csáky Albin rendezett össze, 
aki tudatosan őrizte meg iratait. A dobozokban az egyes tételeken belül az iratok min-
denféle további számozás nélkül, többször teljesen kusza állapotban voltak. Viszont 
miután az iratokon semmilyen számozás sem szerepelt, ez lehetőséget teremtett arra, 
hogy az egyes tételeken belül (tehát a már meglévő Scope Archiv jegyzékeket nem át-
hágva) a dokumentumokat lehetőség szerint további témakörök és időrend alapján ren-
dezzem.

A HHStA-ban a Csáky Albin-hagyatékot képező három doboz elhelyezkedését a 
Klebelsberg-ösztöndíjról történő hazaérkezésem óta némileg módosították a Csáky- 
levéltáron belül, 2016 szeptemberében még a Csáky család archívumának Varia soroza-
tában volt megtalálható, jelenlegi pontos lelőhelye: HHStA / Sonderbestände: Nach-
lässe, Familien- und Herrschaft sarchive / Familienarchiv Csáky / Familie, 19. und 20. 
Jahrhundert / Karton 235; 248; 249. – Albin Graf Csaky.

Az iratok döntő többsége magyar, kisebb része német, elvétve francia vagy latin 
nyelvű.

Ehhez a HHStA-ban őrzött Csáky Albin-hagyatékhoz természetesen értékes kiegé-
szítéseket találhatunk más közgyűjteményekben. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára (MNL OL) P szekciójában (Családok, személyek, testületek és egyesületek 
iratai) több kortársa is ránk hagyományozott Csákytól származó iratokat. Ezek közül 
most csak a Wlassics Gyula hagyatékában lévő, viszonylag kompakt (mintegy 25 irat) 

11  A család tagjai közül kerültek ki Szepes vármegye örökös főispánjai.
12  Fügedi, 1979, 103–119, 122–126, 130.
13  A levéltár korábbi tulajdonosa, Csáky Móric (Moritz Csáky) osztrák akadémikus-történész közlése, aki-

nek ezúton is köszönöm segítőkészségét és az információkat.
14  Csáky, 1967. 2013 előtt minden Csáky-levéltárban történő kutatás Csáky Móric engedélyéhez volt 

kötve.
15  http://archivinformationssystem.at/suchinfo.aspx (Letöltés: 2017. június 29.)
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Csáky-dokumentumcsokorra hívnám fel a fi gyelmet.16 Az Országos Széchényi Könyv-
tár Kézirattára (OSZK Kt.) mintegy 40 Csáky Albin-levelet őriz, ezek közül 23-at Falk 
Miksa hagyatékában.17 Csáky Albin és Berzeviczy Albert (akivel szoros személyes és 
szakmai kapcsolatban volt) élénk levelezésének egy része Eperjesen található.18 Bár a 
lőcsei levéltárban a dualizmus korszakából elsősorban Csáky Kálmánra19 vonatkozóan 
találhatóak iratok, Csáky Albinnal kapcsolatos forrásokat is őriz.

Forrás

Darabszintű iratjegyzék

Az egyes dobozokon belül a Scope Archiv beosztását követve, azt pontosítva és kiegé-
szítve.

Karton 235.
A doboz elején Csáky Albinhoz intézett, alfabetikus és/vagy időrendi sorrend szerint 
sem rendezett levelek találhatók.

235/1. Daruváry Géza,20 Bécs, 1912. június 16. Az új véderő-törvénnyel kapcso-
latban.
235/2. Széll Kálmán miniszterelnök, Budapest, 1901. december 31. Új főrendiházi 
tagok kinevezésével kapcsolatban.
235/3. Csáky István21 (Csáky Albin fi a) búcsúlevele szüleitől, végrendelete és a ha-
lotti bizonyítványa.

a.   Halotti bizonyítvány, Budapest, 1892. március 05.
b.   Csáky István végrendelete, Szarvas, 1890. április 25.
c.   Csáky István búcsúlevele szüleitől.

235/4. Csáky Vidor,22 Szepesgörgő, 1906. július 24. Elismervény arról, hogy a csalá-
di főispáni ékszereket átvette Albintól a családi levéltárban való megőrzésre.
235/5. Tisza István, Geszt, 1905. június 27. Az aktuális politikai helyzettel kapcso-
latban.
235/6. Fadrusz János, Naphegy (Budapest), d. n.

16  MNL OL P 1445 Wlassics I. Gyula báró. 26. tétel. Wlassics Gyulához intézett levelek. 91. altétel: Csáky 
Albin

17  OSZK Kt. FOND IV. / 158. Csáky Albin levelei Falk Miksához
18  Eperjesi Területi Állami Levéltár, Berzeviczy-család 1209–1567–1943. 65. doboz.
19  Csáky Kálmán (1836–1894) honvéd (lovassági) vezérőrnagy, nyugdíjba vonulását követően 1890–

1894 között Lőcse képviselője az országgyűlésben. Csáky Albin unokatestvére, egyben sógora (Natália 
nővérének férje).

20  Ferenc József kabineti irodája (Kabinettskanzlei) magyar ügyosztályának vezetője 1905–1917 között
21  Csáky Albin legidősebb gyermeke, aki 24 évesen, 1892. március 5-én főbe lőtte magát.
22  Csáky Vidor (1850–1932) Csáky Albin öccse volt.
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235/7. Széll Ignác,23 Budapest, 1901. június 03. A közigazgatási eljárás egyszerűsíté-
séről szóló törvénnyel24 kapcsolatban.
235/8. Berzeviczy Albert,25 Berzevice, 1905. október 06. Az aktuális politikai hely-
zettel kapcsolatban.
235/9. Leopold Gudenus (Oberstkammerer), Bécs, 1910. augusztus 15. Ferenc Jó-
zsef 80. születésnapjára készítendő plakettel kapcsolatban (német nyelvű).
235/10. Fejérváry Géza miniszterelnök három levele az 1905-ös politikai válsággal, 
miniszterelnöki kinevezésével kapcsolatban.

a.   Budapest, 1905. május 15.
b.   Budapest, 1905. szeptember 28.
c.   Budapest, 1905. szeptember 29.

235/11. Horánszky Nándor, Budapest, 1900. június 20. Egy földbérlettel kapcso-
latban.
235/12. Alfonso de Bourbon, h. n., 1905. január 29. (francia nyelvű)
235/13. Családi levelezés Gizella nevű húgával és sógorával, valamint egy bizonyos 
Lászlóval.26

a.   Két távirat sógorától, Alapi Tivadartól: 1876. május 15.; 1876. május 26.
b.   Két levél Gizella ( Jella) nevű húgához (piszkozat): Szepesmindszent, 1876. 

május 22.; a másik d. n. (mindkettő német nyelvű).
c.   Két levél egy bizonyos Lászlótól, aki azonban bizonyosan nem a fi a. h. n., 

1880. január 01.; Szikszó, 1880. január 08. (mindkettő német nyelvű)
d.   László leveleire Csáky Albin válasz-piszkozata: Szepesmindszent, 1880. janu-

ár 18. (német nyelvű)
235/14. Széchényi Pál,27 Lábod, 1901. október 07. Az 1901-es választásokkal kap-
csolatban.
235/15. Szüry Dénes,28 Budapest, 1901. június 17.
235/16. Fábriczy Kornél, Firenze, 1902. május 16.
235/17. Schönborn-Buchheim Károly, Schönborn-kastély, 1903. január 26. Apja, 
Schönborn-Buchheim Ervin haláláról tájékoztatja Csákyt.
235/18. Szapáry Gyula magyar pénzügyminiszter

a.   Csáky Albin javaslata Szapáry Gyula pénzügyminiszterhez a tőzsdeadó beve-
zetésével és az állami kötvényeknek a tulajdonos nevére írásával kapcsolatban. 
Piszkozat. h. n.; 1882. június 02.

23  Széll Ignác (1845–1914) belügy-minisztériumi államtitkár, Széll Kálmán öccse. A Scope Archivban hi-
básan, Széll Istvánként szerepel.

24  1901. évi XX. tc.
25  A Scope Archivban rosszul, Berzevicky alakban szerepel.
26  A Scope Archiv adatai hibásak, Csáky Albin sógorát, Alapi Tivadart tünteti fel testvéreként, és húgát 

sógornőjeként.
27  Korábbi országgyűlési képviselő (1884–1892), földművelés, ipar és kereskedelemügyi miniszter (1882–

1889). Röviddel a levél keletkezése után, 1901. október 28-án elhunyt. Csáky válaszlevelét lásd: OSZK 
Kt., FOND 32/267.

28  Író, műfordító, 1892–1894 között titkár és miniszteri tanácsos a VKM-ben. MTCNT, 1893. 359.
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b.   Szapáry Gyula válasza: Budapest, 1882. augusztus 16.
235/19. Görgey Gusztáv, Tátrafüred, 1882. június 07. Szapáry Gyula pénzügymi-
niszterrel kapcsolatban (német nyelvű).
235/20. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter

a.   Levél Wlassics Gyulától, Budapest, 1896. július 20. Csáky véleményét kérdezi 
a mellékelt törvényjavaslatról.29

b.   Mellékletként a lelkészi javadalmak kiegészítéséről szóló törvényjavaslat első 
tervezete.

c.   Csáky Albin jegyzetei a törvényjavaslattal kapcsolatban.
235/21. Samassa József egri érsek, Eger, 1902. július 09. Pappá szentelésének 50. 
évfordulója kapcsán. A levél hátlapján Csáky válaszának piszkozata.

235/22. A Nemzet 1882. december 05-i reggeli számának egy lapja, benne Csáky 
Albin cikke a tőkeadóval kapcsolatban.

235/23. Csáky Albin végrendelete, Szepesmindszent, 1910. augusztus 22.

A Scope Archiv a továbbiakban már csak a dobozban szereplő nagyobb egységeket je-
löli meg, azokon belül az iratok teljes rendezetlenségben voltak.

235/24. Politikai iratok (Politische Schrift en), 1888–1893
Csáky Albin a következőt írta az alábbi aktákat egybefogó papírlapra: „Különféle 
iratok (sajátom) miniszterségem idejéből”. A dokumentumokat minden bizonnyal 
ő maga számozta meg. Elsősorban minisztersége idejéről, azon belül is az elkereszte-
lési ügyhöz és a nemzetiségi kérdéshez található több érdekes irat: törvényjavasla-
tok, levelezések egyházi vezetőkkel, a katolikus javadalmak királyi felügyelete feletti 
rendelettel kapcsolatban kifejtett nézetei, a nagyváradi görögkatolikus püspök elle-
ni vizsgálat.

  1.   Berzeviczy Albert30 levele, Berzevice, 1893. szeptember 12.
Csáky kérte meg Berzeviczyt, hogy Szathmáry György31 a „dákoromaniz-
mus veszélyeit és az azok ellenében teendő intézkedéseket tárgyazó nagyér-
dekű és tartalmas” emlékiratára vonatkozóan fejtse ki véleményét. 11, hozzá-
vetőlegesen A/4-es oldal.

  2.   Berzeviczy Albert levele, Berzevice, 1893. augusztus 04. Szintén az előző té-
mában, egy korábbi, rövidebb levél.

  3.   Szmrecsányi Pál szepesi püspök levele, Savnikvár, 1893. október 06.
Csáky az 1868. évi LIII. tc. (a felekezeti viszonosság tárgyában) módosításá-
val kapcsolatban kérte ki a véleményét.

29  Csáky Albin válaszlevelét lásd: MNL OL P 1445, 8. doboz, 26. tétel, 91. altétel.
30  Ekkor Csáky államtitkára a VKM-ben. MTCNT, 1893. 359.
31  Osztályfőnök a VKM-ben. MTCNT, 1893. 359.
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  4.   Törvényjavaslat az 1868. évi LIII. tc. 12. és 14. §-nak módosításáról. Csáky 
javításaival és széljegyzeteivel.

  5.   Törvényjavaslat az 1868. évi LIII. tc. 12. és 14. §-nak módosításáról. Újabb 
változat, bővebb, Csáky széljegyzeteivel.

  6.   Madách Emánuel [Manó]32 levele, Csesztve, 1893. augusztus 10.
Csáky kérte meg, hogy dolgozzon ki törvényjavaslatot az 1868. évi LIII. tc. 
12. és 14. §-ainak módosításáról, ennek tervezetét küldi. A lapokon Csáky 
széljegyzeteivel.
Melléklet: a törvényjavaslat szövege, Csáky jegyzetei mellé zártan.

  7.   Madách Emánuel [Manó] levele, Budapest, 1893. augusztus 30.
Melléklet: a törvényjavaslat Csáky intencióinak megfelelően javított válto-
zata.

  8.   Reiszig Ede, Békés vármegye főispánjának levele, Gyula, 1892. augusztus 10.
A gyomai elkeresztelési ügyben ír hivatalos úton a miniszterhez.

  9.   Csáky Albin válasza Reiszig Ede főispánnak (vázlat), Szepesmindszent, 
1892. augusztus 14.

10.   Szász Domokos református püspök (Erdélyi Egyházkerület) átirata, Kolozs-
vár, 1890. október 10. Az elkeresztelések ügyéről az erdélyi részekben. Törté-
nelmi visszapillantás tekintettel a felekezetközi viszonyokra s az azok folytán 
létrejött helyzetre címmel.
Melléklet: Az Erdélyi Református Egyházkerület körrendelete, Kolozsvár, 
1890. május 06. Az új elkeresztelési rendeletről tájékoztatja, és annak betar-
tására kéri a lelkészeket.

11.   Az erdélyi 1791. évi LVII. tc. másolata (latin nyelvű).
12.   Salgó János, nagysallói katolikus alesperes levele, Nagysalló, 1891. február 

21. Ismeretlenül ír Csákynak, a pánszlávizmus veszélyeivel és az elkeresztelé-
si üggyel kapcsolatban.

13.   Egy keltezés nélküli ügyirat piszkozata Schinczel Nándorné, egy római ka-
tolikus tanító özvegyének nyugdíja tárgyában.

14.   Simor János esztergomi érsek levele Pápay Istvánnak33 Esztergom, 1888. ja-
nuár 01.34 Pápay a levelet mellékleteivel együtt továbbküldte Csákynak. „A 
mindkét szertartású kath. egyházi nagyobb javadalmasok által élvezett java-
dalmak feletti legfelsőbb felügyelet és azok kezelésének ellenőrzése iránt ki-
adandó szabályrendelet tervezetére” vonatkozóan írt az érsek Pápaynak, 
több helyen sérelmezte a javaslatot.
Melléklet 1.: Az érsek észrevételei.
Melléklet 2.: Csáky jegyzetei elődje és a prímás közötti nézetkülönbségekről.

32  Osztálytanácsos a VKM-ben, egyébiránt Madách Imre unokaöccse. Leveleit Emánuelként írta alá, a 
Tiszti cím-és névtárban viszont Manóként szerepel. MTCNT, 1893. 359.

33  Ferenc József kabineti irodájában a magyar ügyosztály vezetője 1886-tól 1897-ben bekövetkezett halá-
láig, a magyarországi ügyekben a király egyik legfontosabb bizalmasa

34  Ekkor még Trefort Ágoston volt a miniszter.
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15.   A Pável Mihály (Mihail Pavel) nagyváradi görögkatolikus püspök ellen, a 
kormány kérésére, Vaszary Kolos esztergomi érsek által lefolytatott vizsgá-
latról szóló jelentés,35 h. n., d. n.

235/25. Politisches Manuscript über die 3 Generationen
Egy nagyobb történeti-politikai esszé kézirata, melynek címe: Három nemzedék 
1789–1814–1848. Franciaországról szól, az előszó szerint az alábbi kérdésekre ke-
resi a választ: a szabadságot és egyenlőséget megcélzó 1789-es nemzedék hogy tért 
le erről az útról? Milyen jövő állt Franciaország előtt? Napóleon?
Keltezés nélküli, de Csáky bizonyosan miniszteri időszaka, 1894. június után írta. 
Nem végleges kézirat, javításokkal tűzdelt. 251 oldal, magyar nyelvű.

235/26. Beszédek, iratok, jegyzetek (Reden, Schrift en, Aufzeichnungen, Notizen) 
1899–1905.
Valójában korábbról, még Csáky miniszteri időszakára vonatkozóan is sok irat talál-
ható ebben a tételben. Az aktákat ebben az esetben is valószínűleg még Csáky pró-
bálta meg tematizálni, az idők során azonban összekeveredtek, igyekeztem őket 
összerendezni. A különböző témakörök ezúttal sem mutattak időrendi sorrendet.

  1.   Csáky Albin által vezetett feljegyzések (gyakorlatilag jegyzőkönyvek) a 
Bánff y- kormány és az ellenzéki pártok (illetve képviselőik) közötti tárgyalá-
sokról, 1899. január 11.–1899. február 17. között, 24 db irat.36

  2.   Levél Gáspár Artúrtól, az Esti Hírlap felelős szerkesztőjétől, h. n., d. n.
Elnézést kér az Esti Hírlap 1899. január 13-i számában leközölt, Csáky (és 
más disszidensek) személyére „kvalifi kálhatatlan passzusokat” tartalmazó 
cikkért. Az eset a tudta nélkül, távollétében történt.
Melléklet: az Esti Hírlap január 14-i számának egy lapja, amelyen az újság 
hivatalos bocsánatkérése olvasható.

35  A püspököt egyik papja, Pituk Béla (1855–1897) egy 1893-ban, Aradon kiadott röpiratában (Hazaáru-
lók. Országunk kellős közepén a jelen korunkban eloláhosított huszonnégyezer tősgyökeres magyarjainkról. 
Leleplezések a nagyváradi görög katholikus oláh egyházmegyéből) súlyos vádakkal illette. Pituk korábban 
Pavel mellett dolgozott, állítása szerint a püspöki udvar román nacionalista szellemisége miatt mondott 
le ottani tisztségéről. Pituk ezután tanítónak állt, Arad vármegye jutalomban részesítette a magyar nyelv 
eredményes tanításáért, az egyházmegye viszont 37 évesen nyugdíjazta. Ezután jelentette meg Pituk a 
fenti röpiratot. Az ügy nagy visszhangot váltott ki, Nagyváradon a katonaságot is igénybe kellett venni 
a püspök elleni tüntetés lecsendesítéséhez. Pitukot Pavel felfüggesztette, megvonta nyugdíját is. Maga a 
püspök kérte meg a belügyminisztert, hogy vizsgáltassa ki Pituk vádjait. A kormány döntése nyomán 
Vaszary Kolos hercegprímást kérték fel a vizsgálat lefolytatására, ami arra a megállapításra jutott, hogy 
Pituk vádjai alaptalanok, a püspököt nem vezette hazafi atlan szándék, a jelentést pedig a minisztertanács 
jóváhagyta. Ettől függetlenül Pitukot az aradi iskolaszék a községi elemi népiskola tanítójává választotta. 
Az itt látható irat minden bizonnyal a hercegprímás jelentése, amit Csáky az 1893. október 20-i minisz-
tertanácsban említett. MNL OL K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1893. október 20., 14. napiren-
di pont.

36  Ezeket az iratokat lásd: Schwarczwölder, 2016a.
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  3.   Széll Kálmán miniszterelnök levele, Budapest, 1900. január 27. Az Andrássy 
Gyula-emlékbizottság végrehajtó bizottságába, a Batthyány Géza elhunytá-
val megüresedett helyre Csáky Albint nevezte ki.

  4.   Széll Kálmán miniszterelnök levele, Budapest, 1900. október hó. Felterjesz-
tése folytán Ferenc József 1900. október 2-án kelt legfelsőbb elhatározásával 
Csáky Albint kinevezte a főrendiház elnökévé.

  5.   Ferenc József királyi leirata (másolat), Bécs, 1901. október 10., melyben Csá-
ky Albint az 1901-es októberi választások után összeülő új országgyűlés fő-
rendiházának elnökévé, Ernuszt Kelement és Kemény Kálmánt pedig alel-
nökökké nevezi ki.

  6.   Csáky Albin saját kezű, 28 oldalas, esszészerű értekezése az egyházpolitikai 
helyzetről, illetve az azzal kapcsolatos belpolitikai nehézségekről, h. n., d. n.

  7.   Kibontakozási tervezet 1905. augusztus havában, h. n., d. n.37

Csáky Albin saját nézeteit, elképzeléseit vetette papírra a politikai válsággal 
kapcsolatban.

  8.   Naplószerű feljegyzések 1889–1894 között, Csáky miniszteri időszakára 
vonatkozóan. Eleinte ritka, aztán egyre sűrűsödő bejegyzésekkel, 1892-től 
már igen részletes. Az egyházpolitikai vitára, a belpolitikai válságra fókuszál 
rövid bejegyzésekben: kikkel beszélt, kitől vett és kinek írt levelet aznap, tör-
ténések címszavakban. Nehezen kutatható, a 13 db, kis alakú papírlap nem 
rendezhető egyértelmű időrendi sorrendbe. Egyes bejegyzések szerzőjének 
kiléte sem egyértelmű, mert bár a kézírás nagyon hasonlít Csáky Albinéhoz, 
ő egyes szám harmadik személyben szerepel bennük. Ezek valószínűleg fele-
sége, Bolza Anna feljegyzései.

  9.   Jegyzőkönyv az 1896. november 4-i szarvasi képviselőválasztásról, továbbá 
Csáky mandátumának képviselőházi igazolása.38

10.   Iratok a tanítói bérek rendezéséről szóló törvénnyel kapcsolatban.
Csáky miniszterségének időszakából, a népiskolai tanítók fi zetésének rende-
zésével (a garantált – adott esetben az állam által kiegészítendő – évi mini-
mummal) kapcsolatos levelek, törvényjavaslatok, rendeletek, Csáky Albin 
saját feljegyzései.
a.  1880. évi 32.944. VKM rendelet az állami tanító- és tanítónőképezdék 

tanárai és az állami vagy államilag segélyezett községi felső nép-, polgári 
és elemi iskolai tanítók ötödik évi pótléka megállapításról.

b.  Törvényjavaslat a községi, valamint a hitfelekezetek által fenntartott elemi 
iskolákban működő tanítók (tanítónők) fi zetésének rendezéséről (836. sz.), 
valamint az indoklás, Budapest, 1891. december 5.39

37  A dokumentumot lásd: Schwarczwölder, 2016b.
38  Csáky Albint Haviár Dániellel szemben, 216 szavazattöbbséggel választották meg, a jegyzőkönyv szerint 

a választás folyamata alatt nem történt említésre méltó, különleges esemény.
39  A dokumentumon a 836. sz. szerepel, a Képviselőházi Irományokban (KI) azonban az alábbi szám alatt 

látható: KI 1887–1892., XXXI. kötet, 1223. számú irat. Csáky Albin ezen törvényjavaslata az ország-
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c. közoktatásügyi bizottság jelentése „a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók (tanítónők) fi zetésének rende-
zéséről” szóló törvényjavaslat tárgyában. Schvarcz Gyula elnök, Kamme-
rer Ernő jegyző, Budapest, 1892. december 19.

d. A pénzügyi bizottság jelentése „a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók (tanítónők) fi zetésének rende-
zéséről” szóló törvényjavaslat tárgyában. Széll Kálmán elnök, Fenyvessy 
Ferenc előadó, Budapest, 1893. március 15.40 Továbbá két melléklet: 
közoktatási bizottság jelentése (lásd fent); törvényjavaslat új szövegezése 
a pénzügyi és közoktatásügyi bizottságok javaslata szerint.

e. A törvényjavaslat egy verziója, a képviselőház által elfogadott szerkezet.41

f. Samassa József egri érsek levele, észrevételei a tervezett törvényjavaslat-
ról. Eger, 1891. október havában.

g. Kun Bertalan református püspök (Tiszáninneni Egyházkerület), zsinati 
egyházi elnök és Tisza Kálmán zsinati világi elnök levele Csáky Albin-
hoz, Budapest, 1892. április 2. A kötelező korpótlék folyósításának ne-
hézségeivel kapcsolatban.

h. Román Miron (Miron Romanul) görögkeleti román metropolita felter-
jesztése az országgyűlés főrendiházához, hogy vessék el a törvényjavasla-
tot, mert az egyházuk „önkormányzata és belszervezete ellen irányított 
ádáz törekvés”. Nagyszeben, 1893. május 13. Mellékletek: a román gö-
rögkeleti egyházmegyék felterjesztései a képviselőházhoz.

i. Levél, h. n., d. n. Csáky Albin feljegyzése a hátlapon: „Szász Károly42 
észrevételei a néptanítók fi zetésének szabályozásáról szóló t. javaslathoz.”

j. Levél, h. n., d. n. Csáky Albin feljegyzése a hátlapon: „Prímás észrevételei 
a néptanítók fi zetéséről szóló t. javaslathoz.”

k. Korpótlék-kombinációk – Tervezetek, számolgatások Csáky kézírásával, 
a korpótlékkal kapcsolatban. 6 db irat, d. n.

l. A törvényjavaslat egy 1891. augusztusi, Csáky által készített, kéziratos 
változata. Javításokkal, betoldásokkal tűzdelt.

m. A törvényjavaslat egy korábbi, kéziratos változata, d. n.
n. Csáky Albin különböző feljegyzései, észrevételei a törvényjavaslattal 

kapcsolatban, refl exiók egyes kritikákra, országgyűlési hozzászólásokra. 
7 db dokumentum, h. n., d. n.

gyűlés végén függőben maradt, lásd KI 1887–1892., XXXV. kötet, 375. A választások után összeülő új 
országgyűlésben újra be kellett nyújtani: KI 1892–1896., I. kötet, 149. (5. számú irat.)

40  KI 1892–1896., IX. kötet, 331. számú irat. A törvényjavaslatot Ferenc József 1893. augusztus 13-án 
szentesítette. Magát a törvényt lásd: 1893. évi XXVI. tc.

41  KI 1892–1896., XI. kötet 22. (391. számú irat.)
42  A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.
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11.   Csáky Albin által külön csokorba rendezett iratok, amelyeket Több érdekes 
magánlevél és egy hírlapcikk címmel látott el (újságcikk azonban nem talál-
ható itt).
a. Két levél Csáky Károly43 váci püspökké történő kinevezésével kapcsolat-

ban. (Széll Kálmán miniszterelnök, Rátót, 1899. július 29.; Vaszary Ko-
los esztergomi érsek, Balatonfüred, 1899. augusztus 8.)

b. Levél Lukács Sándortól,44 Budapest, 1901. augusztus 4. Megköszöni 
Csáky Albin Szilágyi Dezső halála kapcsán küldött részvétnyilvánító so-
rait.

c. Levél Csáky Gézától, Budapest, 1903. június 9. Családi pénzügyekkel, 
illetve egy birtokszerzéssel kapcsolatban.

d. Levél Wekerle Sándortól, Budapest, 1903. szeptember 8. A véderő-vitá-
val és a külön magyar vámterület kérdésével kapcsolatban.

e. Levél Berzeviczy Albert kultuszminisztertől, Budapest, 1905. május 22. 
A május 27–28-án esedékes országos ifj úsági tornaversenyre hívja meg 
Csáky Albint mint díszvendéget.

f. Levél Fejérváry Géza miniszterelnöktől, Budapest, 1905. június 3. Az 
aktuális politikai helyzettel, miniszterelnökségével kapcsolatban.

g. Levél Fejérváry Géza miniszterelnöktől, h. n., d. n., azonban bizonyosan 
1905. augusztus első napjaiban. Az aktuális politikai helyzettel (kor-
mány pozíciója, országgyűlés elnapolása) kapcsolatban.

h. Levél Tisza Istvántól, Geszt, 1905. augusztus 6. Az aktuálpolitikai hely-
zettel, a 67-es elemek esetleges új pártszerveződésével kapcsolatban.45

i. Levél Csáky Károlytól,46 h. n., d. n. Egy családi üzletről, illetve saját 
pénzügyeiről.

j. Csáky Albin egy köszönetnyilvánító levelének piszkozata, h. n., d. n., fel-
tehetően a királyi család egyik tagjának (Fenséges Úr megszólítással). A 
párbajellenes mozgalmat említi benne.

k. Egy francia nyelvű levélpiszkozat, Csáky Albin kézírása, h. n., d. n.

43  Csáky Károly (1852–1919) unokatestvére volt Csáky Albinnak, aki már 1896-ban ajánlotta őt Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternél valamelyik püspöki székre. (Csáky Albin levele Wlassics 
Gyulához, Budapest, 1896. május 1. MNL OL P 1445, 8. doboz, 26. tétel, 91. altétel.) Bár a váci püspö-
ki posztra eredetileg Széchényi Miklós volt kiszemelve, Vaszary és Széll is támogatásukról biztosították 
Csáky Albin protezsáltját: „Nagyon örülnék, ha Csákynak szívességet tehetnék. Én is azt találom, hogy 
Széchényi várhat nagyon is: a győri püspökség is megüresedik nemsokára” – írta Széll Kálmán Wlassics-
nak, aki a volt disszidens vezetőkben – így Csáky Albinban is – politikai szövetségest látott. (Széll Kál-
mán levele Wlassics Gyulához, Rátót, 1899. július 29. MNL OL P 1445, 11. doboz, 26. tétel, 426. alté-
tel.) Csáky Károly végül 1900 augusztusában foglalhatta el váci püspöki székét. Az ő életrajzi adataira 
lásd: Végváry–Zimmer, 1910, 25–26.

44  Miniszteri tanácsos a Pénzügyminisztériumban (MTCNT, 1901. 268.), Szilágyi Dezső unokaöccse.
45  Az f., g. és h. jelű dokumentumokat teljes terjedelmükben lásd: Schwarczwölder, 2016b.
46  Csáky Albin egyik unokaöccse, nem azonos Csáky Károly váci püspökkel.
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325/27. Beszédek, újságcikkek, fogalmazványok (Reden, Zeitungsartikel und Ab-
handlungen). Az ebben a tételben található iratok Csáky Albin 1875–1888 közötti, 
szepesi és sárosi főispáni éveire vonatkoznak. A kuszán egymás után heverő iratokat 
magam rendeztem az alábbi témakörök szerinti, kronológiai sorrendbe.

  1.   Hírlapokból kivett oldalak Csáky Albin cikkeivel, vagy róla (beszédeiről) szóló 
tudósításokkal:
a. Pester Lloyd, 1873. október 8. (közigazgatási kérdésekről)
b. Zipser Bote, 1881. december 3. (az amerikai kivándorlásról)
c. Szepesi Lapok, 1888. június 3. (a vármegye gazdasági helyzetéről)
d. Szepesi Lapok, 1888. szeptember 9. (Csáky Albin beszéde a magyar or-

vosok és természetvizsgálók XXIV. vándorgyűlésének megnyitásakor.)
  2.   Főispáni (Szepes vármegye) székfoglaló beszéde, 1867. április 30.
  3   „1871-ben általam írt két újságcikk.” 2 db kéziratos dokumentum, az nem 

derül ki, hogy melyik lapba készítette őket és pontosan mikor.
  4.   Késmárk szabad királyi város küldöttének Csáky főispáni beiktatásakor el-

mondott beszéde, 1875. január 27.
  5.   Tisza Kálmán miniszterelnökhöz intézett levelének piszkozata, h. n., 1876. 

augusztus. Sáros vármegyei főispáni kinevezésével kapcsolatban.
  6.   Csáky Albin főispán Szepes vármegye 1876. szeptember 4-i közgyűlésének 

megnyitásakor mondott beszéde.
  7.   Sáros vármegye főispánjaként tartott székfoglaló beszéde. Eperjes, 1876. 

szeptember 6.
  8.   Csáky Albin Ferenc Józsefh ez intézett beszéde, amikor a király felvidéki lá-

togatása során Kassán fogadta Sáros vármegye küldöttségét. 1877. szeptem-
ber 8.

  9.   A Szepes vármegyei tisztújító közgyűlés megnyitásakor mondott beszéde, 
1877. december 19.

10.   A főrendiházban 1878. június 25-én, a 80 milliós bankadósságról szóló tör-
vényjavaslat tárgyalása során tartott beszéde.

11.   A közigazgatás újjászervezésével kapcsolatos munkálatainak töredéke, Csá-
ky saját feljegyzése szerint „az 1880-as évek elejéről”.

12.   Főrendiházi beszéde az 1882. évi költségvetés vitájában, 1882. március 18.
13.   Csáky jegyzetei a közigazgatási bíráskodás kérdéséről, h. n., 1883. március.
14.   Főrendiházi beszéde a keresztények és zsidók közötti házasságkötésről szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor, 1884. január 12.
15.   A főrendiház reformjával (1885) kapcsolatos iratok.

a. Levél id. Szőgyény-Marich Lászlótól (a főrendiház elnökétől), h. n., 
1882. július 18.

b. Csáky Albin egy esszészerű tervezete a főrendiház reformjáról, 1882, 
pontos keltezés nélkül.

c. A főrendiház átszervezéséről szóló törvényjavaslat egy változata a hozzá 
kapcsolódó indoklással, h. n., d. n.
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d. A törvényjavaslat egy másik, kéziratos változata, h. n., d. n.
e. Csáky Albin főrendiházi beszéde a főrendiház újjászervezéséről szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor, 1885. március 24.
16.   Főrendiházi beszéde az 1888. évi költségvetés vitájában, 1888. február 27.
17.   Csáky Albin feljegyzései az italmérési joggal és a szeszes italok árusítását 

szabályozó rendeletekkel kapcsolatban, h. n., d. n.

235/28. Személyes ügyek, kitüntetések, levelek (Persönliche Angelegenheiten, 
Auszeichnungen, Briefe) 1862–1888.
Csáky Albin maga gyűjtötte ide egybe a szepesi (1867–1888) és sárosi főispáni idő-
szakával kapcsolatos, azon belül is főként a Sáros vármegye élén eltöltött évekre 
(1876–1880) vonatkozó iratokat.

  1.   Főispánként (Szepes és Sáros vegyesen) Csáky Albinhoz intézett levelek, 
táviratok, általa írt levélpiszkozatok
a. Levél Wenckheim Béla belügyminisztertől, Buda, 1869. október 23. 

Közli távozását a belügyminiszteri székből.
b. Levél Wenckheim Bélától, Budapest, 1878. november 23. A Zborón47 

tartott időközi képviselőválasztással kapcsolatban.
c. Csáky Albinnak a Lipót-renddel történő kitüntetésével kapcsolatban:
• Franz Folliot von Crenneville (a Lipót-rend kancellárja) értesítése a 

kitüntetésről, Bécs, 1879. január 30. (német nyelvű)
• Tisza Kálmán (belügyminiszterként) értesítő és gratuláló levelei, 

Buda pest, 1879. február 1., február 5.
d. Levél Péchy Zsigmond sárosi alispántól, Eperjes, 1879. március 31. A 

közgyűlés nevében gratulál Csákynak a Lipót-rend nagykeresztjével tör-
ténő kitüntetéshez.

e. Szepes vármegye 1879. április 2-án tartott közgyűlésének egyik határo-
zata, amelyben jegyzőkönyvileg gratulálnak Csáky Albinnak a Li-
pót-rend nagykeresztjével való kitüntetéshez. Kiadta Kail Antal főjegy-
ző Lőcsén, 1879. április 2-án.

f. Levél Sáros vármegye közönségének nevében Péchy Zsigmond alispán-
tól, Eperjes, 1880. szeptember 2. Az előző évben a megyében szinte telje-
sen megsemmisült a termény, az ínség leküzdésére a kormány segélyt 
nyújtott, Csáky kormánybiztosként irányította az éhínség elleni harcot. 
Ezen munkájáért fejezik ki köszönetüket.

g. Csáky levélpiszkozata Tisza Kámán belügyminiszterhez, h. n., 1880. szep-
tember 10. Sáros vármegye főispáni tisztségéből való felmentését kéri.

h. Csáky Albin búcsúleveleinek piszkozatai Sáros vármegye főispáni tiszt-
ségéből való távozása kapcsán, h. n., d. n. 3 db: az alispántól és a várme-
gyei tisztikartól; a közigazgatási bizottságtól; a közgyűléstől.

47  Sáros vármegye (Zborov, SK)
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i. Levél Péchy Zsigmond sárosi alispántól, a sárosi tisztikar nevében búcsú-
levél. Eperjes, 1880. december 1.

j. Sáros vármegye közigazgatási bizottságának búcsúlevele. (A bizottság ne-
vében Péchy Zsigmond alispán aláírásával). Eperjes, 1880. december 9.

k. Sáros vármegye közgyűlésétől búcsúlevél. (Sáros vármegye közönsége ne-
vében Péchy Zsigmond alispán aláírásával). Eperjes, 1880. december 15.

l. Levél Korponay Ágoston szepesi alispántól, Lőcse, 1881. október 6. 
A  feloszlott szepesi népnevelési egylet hátramaradt vagyonáról szóló 
közgyűlési határozattal kapcsolatban.
Melléklet: a közgyűlési határozat és az alapítványi oklevél szövege.

m. Levél báró Kemény Gábor földművelés- ipar- és kereskedelemügyi mi-
nisztertől, Budapest, 1881. november 24. Tájékoztatja Csáky Albint, 
hogy a késmárki len- és vászonkiállítás rendezése során szerzett érde-
meiért a király legmagasabb elismerését fejezte ki.

n. Levél Tisza Kámán belügyminisztertől, Budapest, 1882. március 14. Tá-
jékoztatja Csákyt, hogy a király engedélyezi számára a Szent Gergely-rend 
nagykeresztjének viselését.48

Melléklet 1.: A kitüntetésről szóló pápai dekrétum. (latin nyelvű)
Melléklet 2.: Csáky Albin köszönőlevelének piszkozata – bizonyosan a 
pápához (Sanctissime Pater megszólítással) (latin nyelvű).

o. Levél Holdházy Jánostól,49 Tátrafüred, 1886. szept. 8. József Ágost fő-
herceg vadászterületeivel kapcsolatban.

p. Levél Fekete Sándortól,50 Eperjes, 1888. július 30. Nevezett könyvet írt 
Sáros főispánjairól, amelyből Csákynak is küldött egy tiszteletpéldányt.

  2.   A berlini magyar egylet oklevele, amelyben bizonyítják, hogy Csáky Albin 
1862-ben tagja volt az egyletnek. Berlin, 1862. július 22.

  3.   Három levél egy közelebbről nem ismert, Gyula nevű barátjától, 1870–
1871.

  4.   Távirat egy Klein nevű ezredestől (Ferenc József kíséretéből), Késmárk, 
1871. június 26. Tudatja Csáky Albinnal, hogy a király június 28-án déli 12 
órakor fog Szepesváralján, Csákyéknál villásreggelizni (német nyelvű).

  5.   Csáky Albin 1876-os sárosi főispáni kinevezése kapcsán egy, a Borsszem Jankó-
ban megjelent élcelődő vers átirata. d. n.

  6.   Az Eperjesen, 1876. szeptember 6-án, Csáky Albin sárosi főispáni beiktatását 
követő közebéden elmondott verses pohárköszöntő.

  7.   Kolosy Miklós, Sáros vármegye főjegyzőjének egy 1877-ben elmondott, a 
Csáky családot éltető felköszöntése.

48  A külföldi érdemrendek viseléséhez minden esetben szükséges volt az uralkodó engedélye, ez a Vatikán 
által ajándékozott kitüntetések esetében sem volt másként.

49  Komáromi főesperes (győri püspökség), kanonok, címzetes apát. (MTCNT, 1886. 368., 370.)
50  Sáros vármegye levéltárnoka. (MTCNT, 1888. 157.)
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  8.   Levél Schellenghy Augustus szepesmindszenti plébánostól, Szepesmind-
szent, 1877. december 10. A Csáky Albin édesanyjának emlékére minden év 
április 3-án adandó szentmisére vonatkozó alapítvánnyal kapcsolatban (latin 
nyelvű).

  9.   Fekete Sándor, Sáros vármegye levéltárnokának elismervénye, amelyben ki-
jelenti, hogy Csáky Albintól átvette az előző főispán, Szinyey-Merse Félix 
után hátramaradt, 1871–1875 közötti elnöki iratokat és jegyzékeket. Eper-
jes, 1878. február 14. 

10.   Sáros vármegye közgyűlése 1879. március 28-i jegyzőkönyvének kivonata.
11.   Az új sárosi főispán, Mattyasovszky Tamás által kiállított elismervény, mi-

szerint Csáky Albintól az 1876. szeptembertől 1880. decemberig terjedő 
időszakra vonatkozó hivatalos iratokat átvette. Kende, 1880. december 7.
Melléklet: Jegyzék az 1876. szeptember–1880. december között keletkezett 
főispáni iratokról.

12.   Az új sárosi főispán, Mattyasovszky Tamás által kiállított hivatalos nyugta, 
amely szerint 262 forint 69 krajcárnyi, bizalmas célokra szolgáló összeget 
átvett Csáky Albintól. Kende, 1880. december 7.51

13.   Csáky Albin válaszlevelének piszkozata Tisza Kálmán miniszterelnökhöz, 
Szepesmindszent, 1882. május 20.52 A közös pénzügyminiszteri poszttal 
kapcsolatban.

14.   Csáky Albin esetleges közmunka- és közlekedésügyi miniszterségével kap-
csolatos levelek, 1882.
a. Levél Tisza Kálmán miniszterelnöktől, Geszt, 1882. július 12. Bizalma-

san közli, hogy Ordódy Pál jelezte határozott lemondási szándékát, a 
tárca vezetésére Csákyt szeretné felkérni.
A levél hátlapján Csáky válaszának piszkozata: családi és egészségi álla-
potára hivatkozva, illetve mert tökéletesen elégedett jelenlegi pozíciójá-
val, nem szeretne miniszteri tisztséget vállalni.

b.  Levél Tisza Kálmán miniszterelnöktől, Budapest, 1882. július 27. Válasz 
Csáky elutasító levelére. Nem örül Csáky döntésének, kéri, hogy mi-
előbb találkozzanak Budapesten.

51  A forrás különösen a nemzetiségi kérdéssel, szűkebben a felvidéki pánszlávizmussal és a magyar kor-
mánynak a mozgalomra adott reakciójával kapcsolatos további kutatásokhoz nyújthat inspirációt. A 
Mattyasovszky által jegyzett nyugta szerint ugyanis a fenti összeg „a Sáros megyei pánszláv és ruszofi l 
mozgalmak alkalmas módoni ellenőrzése által okozott költségek fedezhetése céljából annak idejében a 
Nmltságú m. kir. belügyminiszter úr által hivatali elődöm, Méltóságos gróf Csáky Albin […] rendelkezé-
sére bocsátott összeg” maradéka volt.

52  Tisza Kálmán Csákyhoz intézett levele nem lelhető fel az iratok között. Csáky válaszleveléből azonban 
egyértelműen kiderül, hogy Tisza a közös pénzügyminiszteri poszt kapcsán gondolt Csáky Albinra, ér-
deklődött, elvállalná-e. Csáky – mint írja, alapos meggondolás után – azonban nem kívánt élni a lehető-
séggel. Ezek után, 1882 júniusában lett közös pénzügyminiszter Kállay Béni, aki egészen 1903-ban bekö-
vetkezett haláláig maradt hivatalában.
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c. Trefort Ágoston három levele, Budapest, 1882. augusztus 14.; augusztus 
20. és szeptember 17. Mindhárom levélben hosszasan győzködi Csákyt a 
miniszteri állás elvállalására, Csáky azonban megmaradt eredeti elhatá-
rozása mellett.53

15.   Levél Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisztertől, Budapest, 
1884. február 26. Válasz Csáky Albin egy korábbi levelére, amelyben kijelen-
ti, hogy hajlandó lenne nagyobb szerepet vállalni a közéletben. Trefort és 
Tisza Kálmán – akinek Trefort megmutatta Csáky levelét – örömüket feje-
zik ki.

16.   Levél Tisza Kálmán belügyminisztertől, Budapest, 1885. május 24. Hivata-
los értesítés arról, hogy az új ülésszakban összeülő főrendiháznak a főispá-
nok hivataluknál fogva már nem lesznek a tagjai.

17.   Levél Császka György szepesi püspöktől Csáky Albinné Bolza Anna grófnő-
nek, Szepeshely, 1878. július 26. A Szécsen (szül. Csáky) Natáliától (Csáky 
Albin nagynénje) örökölt szent olvasóval kapcsolatban.

18.   Egy kivágott újságcikk egy ismeretlen sajtóorgánumból, d. n. Csáky Albin 
szepesi főispáni tisztségről történő lemondásával kapcsolatban.

235/29. A (szepes)mindszenti uradalommal és egy családi adóssággal kapcsolatos 
irat, 1875. (Schreiben betreff end die Herrschaft  Mindszent und Familienschulden, 
1875.)
Egyetlen német nyelvű irat egy, a szepesmindszenti birtokon lévő régebbi eredetű 
családi tartozással kapcsolatban.

235/30. Az állami anyakönyvezés bevezetésével kapcsolatos iratok (Schrift en das 
neue Matrikelgesetz [Kinder aus gemischte Ehen] betreff end) 1887–1892.
A kötelező állami anyakönyvezés bevezetéséről szóló törvénnyel kapcsolatos külön-
böző törvényjavaslatok és a hozzájuk tartozó indoklások, kiegészítve két statisztikai 
adatsorral.

  1.   Levél Madách Emánuel [Manó] VKM osztálytanácsostól, akit Csáky megbí-
zott a törvényjavaslat kidolgozásával. Budapest, 1892. augusztus 14.
Melléklet 1.: Törvényjavaslat a vegyesházasságokból származó gyermekek szü-
letésének anyakönyvezéséről. Széljegyzetekben olvashatók Csáky javításai, 
megjegyzései.
Melléklet 2.: Indoklás a vegyesházasságokból származó gyermekek születésé-
nek anyakönyvezéséről szóló törvényjavaslathoz. Széljegyzetekben olvashatók 
Csáky javításai, megjegyzései.

53  Ordódy Pál 1880 áprilisa óta állt a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium élén. Miután Csákyt 
nem sikerült rávenni a tárca elvállalására, a korábbi földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, 
Kemény Gábor lett a közmunka és közlekedésügyi miniszter, az ő helyére pedig Széchényi Pál került a 
kormányba.
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Melléklet 3.: Indoklása a belügyminisztériumban készült, és az átdolgozott 
törvényjavaslat közt mutatkozó eltéréseknek. Széljegyzetekben olvashatók 
Csáky javításai, megjegyzései.

2.   Pecháta Endre, igazságügyi minisztériumi osztálytanácsos54 levele Csáky Al-
binhoz, Budapest, 1892. szeptember 3. A saját maga által kidolgozott tör-
vényjavaslat szövegét küldi meg Csákynak, illetve magyarázza azt.
Melléklet: Törvényjavaslat az 1827. évi XXIII. tc. módosításáról és a polgári 
anyakönyvek vezetéséről.

3.   Az anyakönyvezésről szóló törvényjavaslat egy ismeretlen eredetű változata, 
Csáky Albin javításaival és megjegyzéseivel.

4.   Csáky Albin jegyzetei az anyakönyvek vezetésére vonatkozó korábbi jogsza-
bályokról.

5.   Két statisztikai kimutatás:
a. A hitfelekezetek száma és számaránya Magyarországon, Ausztriában (az 

1880-as népszámlálás adatai alapján), Németországban (az 1885-ös nép-
számlálás alapján) és Franciaországban (egy 1872-es felmérés alapján).

b. Vegyes házasságok száma és számaránya Magyarország egyes vidékeit, il-
letve Magyarországot és Ausztriát összehasonlítva.

235/31. A szarvasi uradalommal kapcsolatos gazdasági iratok. (Rechnung der Kassa 
von Szarvas), 1894.
Táblázatos számadások, levelezés a számtartóval és más uradalmi ügyintézőkkel, 
számlák, nyugták, a napszámosokra vonatkozó nyilvántartások. Az összes irat az 
1894-es évre vonatkozik.

1.   Dely József számtartó levele, Szarvas, 1895. január 10. Csáky korábbi felszólí-
tására nyújt számadást a Bolza család (Csáky Albin felesége Bolza Anna) és a 
Csáky Albin tulajdonában lévő, Szarvas környéki uradalmak gazdasági hely-
zetéről.
Melléklet 1.: Nagyméltóságú Gróf Csáky Albin Úr szarvasi pénztárának szám-
adása 1894. július 1-től december 30-ig.
Melléklet 2.: Méltóságos Gróf Bolza Család szarvasi pénztárának számadása 
1894. január 1-től december 31-ig.

2.   Salacz Oszkár szarvasi ügyvéd levele Dely József számtartónak, miszerint két 
haszonbérlő tartozását végrehajtás útján behajtották, 493 forint értékben. 
Szarvas, 1894. november 21.

3.   11 db nyugta, illetve postai utalványokról elismervények.
4.   Sall Károly kéményseprő két elismervénye a munkadíj kézhezvételéről, Szar-

vas, 1894. szeptember 30., illetve 1895. január 1.
5.   16 db napszám-kimutatás az 1894-es évből, a Szarvas melletti Anna-ligetben 

folytatott munkákról és a munkásoknak fi zetett összegekről.

54  MTCNT, 1892. 460.
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6.   Számlák az uradalom részére vásárolt legkülönbözőbb dolgokról (például ön-
tözőkanna, fa, kötél stb.), 12 db.

7.   Vasúti szállítólevelek, illetve feladóvevények (Szarvas), 6 db.
8.   Két irat az Anna-ligetben található kút helyreállításával kapcsolatban.
9.   A Szilágyi Mihály, Csáky Albin inasa által Csákynak és feleségének kiváltott 

gyógyszerek és azok költségeinek elszámolása.

A Scope Archivban a fenti tétellel véget ér a doboz tételeinek felsorolása, valójában 
azonban még az alábbi iratok is a 235. kartonban találhatók.

235/32. Családi levelezés (Familienkorrespondenz).
A Prónay, Vay, Okolicsányi, Schönborn, Bolza és Révay családok tagjaival folytatott 
levelezések. Ezek a famíliák mind távoli rokonságban álltak Csákyval vagy feleségé-
vel. Csáky az ősök, illetve régi családi oklevelek felől érdeklődött náluk, az ezekre 
adott válaszok találhatók itt. Az iratok évköre tág, nagyjából az 1880-as évek elejé-
től az 1890-es évek végéig terjed. Találhatók leszármazási táblázatok is, illetve ke-
resztelési és házassági anyakönyvi kivonatok, valamint Liptó, Turóc és Zólyom vár-
megyék részéről kiállított bizonyítványok Csáky felmenőinek honosításáról vagy 
nemességének igazolásáról. Igazolások arra vonatkozóan, hogy felesége csillagke-
resztes hölgy. Igazolás több központi birodalmi (vagy magyar) bécsi intézménytől 
(például Teréziánum, kamarási hivatal stb.) a család különböző udvari tisztségeire, 
illetve a családtagok tanulmányaira vonatkozóan. Mintegy 80-100 db irat.

235/33. Levél Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztertől, Budapest, 
1900. január 16. Válaszlevél,55 megköszöni Csáky korábbi elismerő szavait, illetve 
panaszkodik a felekezeti türelmetlenség miatt.

Karton 248.
A doboz tartalmára vonatkozóan alapvetően kielégítő információt nyújtanak a Scope 
Archiv megnevezései a fő tételekről, elnevezésük jól leírja tartalmukat, azon túlmenően 
azonban az egyes tételekben szereplő iratokról már nincs részletes leírás.

248/1. Csáky Albin valóságos belső titkos tanácsosi kinevezéséről szóló oklevél, 
1887. május 19.

248/2. Csáky felesége, Bolza Anna által egy németről magyarra fordított regényről 
(Felix Dahn: Odins Trost. Magyar címe Odin vigasza) szóló újságcikk a Szepesi La-
pok, 1887. november 13-i számában. 

55  Csáky Albin Wlassics Gyulához küldött levele sajnos nem található Wlassics hagyatékában. MNL OL 
P 1445, 26. tétel, 91. altétel.
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248/3. Csáky Albin országgyűlési meghívólevelei. Tárnokmesteri kinevezéséről, il-
letve a főrendiház elnöki tisztségéből történő felmentéséről királyi kéziratok.

  1.   Meghívók az 1865-ös országgyűlés főrendiházába (a második 1867-ben 
kelt). 

  2.   Meghívó az 1869-es országgyűlés főrendiházába.
  3.   Meghívó az 1872-es országgyűlés főrendiházába.
  4.   Meghívók az 1875-ös országgyűlés főrendiházába (a második 1876-ban 

kelt).
  5.   Meghívó az 1878-as országgyűlés főrendiházába.
  6.   Meghívó az 1881-es országgyűlés főrendiházába.
  7.   Meghívó az 1884-es országgyűlés főrendiházába.
  8.   Meghívó, Budapest, 1885. szeptember 1. A király tudósítja Csáky Albint, 

hogy az 1885. évi VII. tc. értelmében tagja maradt a főrendiháznak.
  9.   Csáky Albin tárnokmesterré történő kinevezéséről szóló királyi leirat, Bécs, 

1912. szeptember 24.
10.   Lukács László miniszterelnök három levele, Budapest,

a. 1912. szeptember 26. Tájékoztatja Csákyt, hogy a király Esterházy Mik-
lóst főpohárnokmesterré nevezte ki.

b. 1912. szeptember 26. Tájékoztatja Csákyt, hogy a király tárnokmesterré 
nevezte ki és ehhez gratulál.

c. 1912. szeptember 27. Tájékoztatja, miszerint szeptember 24-én a király 
jóváhagyta Csáky azon kérését, hogy a főrendiház elnöki tisztségéből 
egészségi állapota miatt mentse fel, egyúttal megköszöni Csákynak a ko-
rábbi közös munkát.56

248/4. Az alábbi iratokat is még maga Csáky Albin rendezte egybe, saját szavaival: 
„Főasztalnokmesterré való kineveztetésemet tartalmazó királyi saját kezű leirat és ez 
alkalomból hozzám intézett írásbeli üdvözletek. Budapest, 1888. február havában.”

  1.   Tisza Kálmán miniszterelnök levele, melyben tájékoztatja Csákyt a kineve-
zésről, Budapest, 1888. február 8. 
Melléklet: legfelsőbb kézirat a kinevezésről, Bécs, 1888. február 6.

  2.   Gratuláló levelek (37 db) és táviratok (23 db) családtagoktól, barátoktól és 
hivatalos személyektől (többségében magyar, illetve német és francia nyelven).

248/5. Csáky Albin iskolai bizonyítványai, érettségi bizonyítványa és egyéb igazolá-
sok tanulmányaival kapcsolatban, 1854–1862.

  1.   A kassai jogakadémián vizsgái letételéről szóló bizonyítványok, 4 db, 1860. 
(latin nyelvűek).

56  Csáky Albin 1912. június 15-én elnökölt utolsó alkalommal a főrendiházban, azóta az alelnök, Jósika 
Sámuel (1895–1898 közötti Őfelsége személye körüli miniszter) helyettesítette (FN 1910–1918., I. kö-
tet, 180–252.), 1912. október 30-tól pedig az elnöki székben is ő követte. (FN 1910–1918., II. kötet, 
24.)
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  2.   Érettségi bizonyítvány, Lőcse, 1859 (német nyelvű).
  3.   Gimnáziumi bizonyítványok, 1855–1859 (német nyelvűek) (4 db).
  4.   Bizonyítvány, Velbach,57 1854. szeptember 29. A helyi plébános és tanító 

előtt letett vizsgákról (német nyelvű).
  5.   Igazolás Dr. Cherny József köz- és váltójogi ügyvédtől, miszerint Csáky Al-

bin a magánjog tanulását vezetése alatt nagy szorgalommal folytatta és sike-
resen bevégezte. Kassa, 1862. február 12.

248/6. Csáky Albin miniszteri és főispáni tevékenységével kapcsolatos iratok (kineve-
zések, felmentések, a neki történő kifi zetések jegyzékei). A dokumentumokat ő maga 
gyűjtötte egybe: „Esetleges nyugdíjba vonulásom alkalmával szükséges iratok.”

  1.   Levél Wenckheim Béla belügyminisztertől, Buda, 1867. április 3. Tájékoztat-
ja, hogy a király Szepes vármegye főispánjává nevezte ki és megbízta ezen 
vármegye kormányzásával.

  2.   Levél Tisza Kálmán belügyminisztertől, Budapest, 1880. november 14. Tá-
jékoztatja, hogy a király – Szepes vármegyei főispáni állásában való megha-
gyása mellett – Sáros vármegyei főispáni állásából saját kérésére felmentette. 
Egyúttal kéri, hogy a megye kormányzatát adja át az új főispánnak, Mattya-
sovszky Tamásnak. A levél hátlapján Csáky Albin levél-piszkozatai Mattya-
sovszkyhoz és a vármegye közigazgatási bizottságához. 

  3.   Levél Tisza Kálmán miniszterelnöktől, Budapest, 1888. szeptember 23. Tá-
jékoztatja, hogy a király vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezte ki.
Melléklet: Vallás- és közoktatásügyi miniszterré történő kinevezéséről 
szóló királyi kézirat, Gödöllő, 1888. szeptember 22. (Tisza Kálmán ellen-
jegyzésével.)

  4.   Vallás- és közoktatásügyi miniszterré történő kinevezéséről, illetve ezen állá-
sában történő megerősítéséről szóló királyi kézirat, Budapest, 1890. március 
15. (Szapáry Gyula miniszterelnök ellenjegyzésével.)

  5.   Vallás- és közoktatásügyi miniszterré történő kinevezéséről, illetve ezen állá-
sában történő megerősítéséről szóló királyi kézirat, Bécs, 1892. november 
19. (Wekerle Sándor miniszterelnök ellenjegyzésével.)

  6.   Levél Sváby Frigyestől, Szepes vármegye levéltárnokától, Lőcse, 1893. au-
gusztus 29. Az 1867. április 30-án tartott megyei közgyűlés58 jegyzőkönyvé-
nek kivonata.

  7.   Levél Wekerle Sándor miniszterelnöktől, Budapest, 1894. június 10. Tájé-
koztatja, hogy a király elfogadta a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tiszt-
ségből való felmentésére vonatkozó kérelmét.
Melléklet: Felmentéséről szóló királyi kézirat, Budapest, 1894. június 10.

57  Ágostháza/ Wellbach, Szepes vármegye (Bystrany, SK)
58  Ekkor került sor Csáky Albin főispáni beiktatására.
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  8.   Levél Wekerle Sándor miniszterelnöktől, Budapest, 1894. december 19. Tá-
jékoztatja, hogy a király Csákyt saját kérelmére felmenti főasztalnokmesteri 
méltóságától.
Melléklet: A felmentésről szóló királyi kézirat, Wekerle ellenjegyzésével, Bu-
dapest, 1894. december 16.

  9.   Csáky Albin fi zetési könyve miniszeri időszakából.

248/7. Csáky Albin költeményei, 1858–1860.
Ifj úkori versei (34 db), egyetlen kivétellel az összes német nyelvű, mindegyiket 
1858–1860 között írta.

248/8. Csáky Krisztina grófnő59 Rodostóban nyugvó földi maradványainak új elhe-
lyezésével és új síremlékkel való ellátásával kapcsolatos iratok, 1892–1894.
A grófnő rodostói, rendkívül rossz állapotban lévő síremlékét Csáky Albin családi 
összefogás keretében szerette volna renováltatni. A törökországi beruházás logiszti-
kai nehézségeinek leküzdésére (engedélyek beszerzése a török hatóságoknál, építke-
zés megszervezése, a sírfelirat ellenőrzése stb.) Csáky első sorban Th aly Kálmán,60 
továbbá (Th aly ajánlására) a Konstantinápolyban élő Széchenyi Ödön61 és François 
Lobry, a rodostói katolikus misszió főnökének segítségét vette igénybe.

  1.   Csáky Albin tervezete a Csáky család 1892. december 4-re hirdetett közgyű-
lésére. (Tervei szerint a szükséges összeget a tágabb család közösen fedezi.)

  2.   Három levél Th aly Kálmántól:
a. Pozsony, 1892. augusztus 5. Csáky érdeklődésére válaszolva tájékoztatja 

a Magyar Történelmi Társulatnak a rodostói katolikus templom helyre-
állítására indított gyűjtéséről. Részletesen ír Csáky Krisztináról, felvá-
zolva életét és halálának, valamint a síremlék elpusztulásának részleteit. 
Felajánlotta kapcsolatait és segítségét, javasolta a rodostói szerzetesek 
vezetőjével, François Lobryval való kapcsolatfelvételt. A sírfelirat szö-
vegére is javaslatot tett.

b. Pozsony, 1893. április 18. Segítség Csákynak a Széchenyi Ödönnel való 
kapcsolatfelvételhez. Th aly kapcsolatait kihasználva igyekezett közben-
járni a török hatóságoknál.

59  Bercsényi Miklós kuruc generális felesége, 1723-ban hunyt el Rodostóban. 1906-ban az ő hamvai is a 
kassai dómba kerültek.

60  Th aly az általa vezetett 1888-as rodostói kutatásokról (feltárásokról) kétrészes, hosszú írást közölt a Szá-
zadok 1889. évi 6. és 7. számában (ami azután az Atheneum kiadásában külön monográfi ában is megje-
lent: Thaly Kálmán: Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kutatások a helyszínen. Budapest, 1889.). A 
megrongálódott síremlékek és a rodostói katolikus templom felújítására később a Magyar Történelmi 
Társulat gyűjtést is hirdetett. Feltehetően Csáky Albin fi gyelme is ekkor irányult Csáky Krisztina sírjára. 

61  Széchenyi Ödön (1839–1922), Széchenyi István ifj abbik fi a a magyar és a török tűzoltóság megszervezése 
körül szerzett elévülhetetlen érdemeket és hírnevet. A „tűzpasa” vázlatos életútjára lásd Kovács Piroska 
írását: http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/szechenyi_odon_a_tuzpasa.html (2017. július 26.).
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c. H. n., évszám nélkül, május 10. Egy névjegykártya hátlapján rövid üze-
net az építkezéshez szükséges márványlapok dunai szállításával kapcso-
latban.

  3.   Levelek Széchenyi Ödöntől (6 db) az építkezéssel (a szükséges anyagok – 
például márvány – beszerzésével és szállításával, az építkezés menetével, 
költségeivel és nehézségeivel, valamint a sírfelirat szövegével kapcsolatban), 
1893–1894.

  4.   Levél François Lobry missziófőnöktől, Konstantinápoly, 1893. február 24. 
(francia nyelvű). Csáky válaszlevelének piszkozata (francia nyelvű).

  5.   Egy költségkimutatás, amely szerint az új koporsó 2500, a falazás 500, a régi 
sír nyitása 300, az új síremlék kiváltása és felállítása 700 piaszterbe került.

  6.   Változatok a sírfelirat szövegeire magyar és latin nyelven. (4 db)

248/9. Csáky Albin közéleti pályafutásának kezdetére vonatkozó iratok, 1862–1865.
  1.   Az Abaúj vármegyei bizottmányi jegyzőkönyv kivonata, Kassa, 1861. január 

15. Csáky Albint tiszteletbeli jegyzővé nevezték ki, aki letette esküjét és el-
foglalta hivatalát.

  2.   Levél Melczer István királyi személynöktől, Pest, 1862. február 17. Értesíti 
Csáky Albint, hogy joggyakornokként nyert alkalmazást a királyi ítélőtáb-
lán. A hátlapon igazolás arról, hogy Csáky 1862. február 18-án letette hiva-
tali esküjét.

  3.   Melczer István királyi személynök levele Prónay Alberthez, a hétszemélyes 
tábla elnökéhez, Csáky Albin joggyakornokként való alkalmazásával kap-
csolatban. Pest, 1862. február 19.

  4.   Csáky Albin nyilvános ügyvédi oklevele, Pest, 1863. május 22.
  5.   Jegyzőkönyv a Lőcsén, 1865. november 28-án tartott országgyűlési képvi-

selőválasztásról. Csáky Albin 998 szavazattal az 595 ellenében győzte le Lip-
tay Ferenc kanonokot, mandátumát a képviselőház 1865. december 20-án 
igazolta.

248/10. Lipót Ferdinánd Szalvátor főherceg (polgári nevén Leopold Wölfl ing) 
Habsburg-családból – és ebből kifolyólag a magyar főrendiházból – történő kizárá-
sával kapcsolatos iratok, 1902–1903.62

Csáky Albint – mint a főrendiház elnökét – hivatalból értesítették az ügyről, hozzá 
is eljuttatták a főherceg jogairól történő lemondó nyilatkozatát, illetve Ferenc József 
vele kapcsolatos rendelkezéseit. Leopold Wölfl ing azonban protestált az ellen, hogy 
nevét kihúzták a magyar főrendi ház tagjai közül, ezzel kapcsolatban több levelet is 
írt Csáky Albinnak, végül azonban felhagyott a tiltakozással.

62  A főhercegből lett sarki fűszeres Leopold Wölfl ing (1868–1935) kalandos életére lásd önéletrajzi írásait: 
Wölfling, Leopold: My life story: fr om archduke to grocer. London, 1930.; Wölfling, Leopold: Als 
ich Erzherzog war. Berlin, 1935.; Wölfling, Leopold: Souvenirs de la Cour de Vienne. Párizs, 1937.
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  1.   A főherceg jogairól történő lemondásával kapcsolatos iratok (német nyel-
vűek).
a. Lipót Ferdinánd főherceg rövid levele Ferenc Józsefh ez (másolat), amely-

ben kéri a főhercegi rangjától való megfosztást és a Leopold Wölfl ing 
név használatának engedélyezését. Brüsszel, 1902. december 13.

b. Ferenc József jóváhagyó válasza, illetve rendelkezései vele kapcsolatban, 
Bécs, 1902. december 17. Megfosztja a főhercegi ranggal járó minden 
jogtól, tiszti címeitől, kizárja a hadseregből és az Aranygyapjas rendből, 
megvonja apanázsát, engedélye nélkül nem léphet a Monarchia területé-
re, csak olyan külföldi állampolgárságot vehet fel, amit ő is jóváhagy.

c. Lipót Ferdinánd főherceg lemondó nyilatkozata.
  2.   Leopold Wölfl ing két levele Csáky Albinhoz.

a. Montreux, 1903. február 10. (francia nyelvű), illetve Csáky válaszlevelé-
nek piszkozata (francia és magyar nyelven). Csáky (magánúton) részlete-
sen felvilágosítja Wölfl inget a főrendiházból történő kizárása jogi hátte-
réről.

b. Montreux, 1903. március 6. (francia nyelvű), és Csáky válaszlevelének 
piszkozata (francia nyelvű).

  3.   Két levél Dr. Emil Frischauertől, az udvar jogi képviselőjétől (Hof- und Ge-
richtsadvocat) (német nyelvű).
a. Bécs, 1903. március 25. Csáky megkereste őt Leopold Wölfl ing panaszá-

val kapcsolatban, Frischauer személyes találkozót kezdeményez.
b. Bécs, 1903. május 11. Tájékoztatja Csákyt, hogy Leopold Wölfl ing visz-

szavonta minden panaszát.

248/11. Az 1896. november 4-i szarvasi országgyűlési képviselőválasztás jegyző-
könyve, valamint a Csáky Albinra és ellenfelére, Haviár Dánielre leadott név szerin-
ti szavazatok íve. Csáky 554 szavazattal a 338 ellenében győzött.

Karton 249.
A dobozban – leszámítva a legutolsó, rövid tételt – Csáky Albin vallás- és közokta-
tásügyi miniszteri időszakára (1888–1894), azon belül is elsősorban az egyházpolitikai 
kérdésekre vonatkozó dokumentumok találhatók. Az iratok a Scope Archivban négy fő 
tételbe rendezve láthatók, további részletes jegyzék azonban ezúttal sem állt rendelke-
zésre.

249/1. Iratok a magyarországi anyakönyvezés állami szabályozása körüli konfl iktus-
sal kapcsolatban, 1868–1892. (Schreiben betreff end die Auseinandersetzung um die 
Regelung der Matrikenführung in Ungarn.)
A tételben Csáky Albin két emlékirat jellegű, történeti munkája található az elke-
resztelési ügyről és az állami anyakönyvezés bevezetéséről, valamint levélváltások 
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politikustársaival és katolikus egyházi elöljárókkal, VKM-rendeletek piszkozatai. 
Ezek az iratok az emlékiratok mellékletét képezték volna, maga Csáky rendezte egy-
be és sorszámozta be őket. Összesen 25 db dokumentum.

  1.   Az egyház-politikai program keletkezésének története (1892-ben). 2 db mellék-
lettel. Írtam 1895. jún. és júl. havában. Cs. A.
93 kézzel írt, hozzávetőlegesen A/4-es méretű oldal. Javításokkal tűzdelt. A 
mellékletek nem lelhetők fel az iratok között. Ezt a visszaemlékezést Csáky 
1896-ban májusában átírta: „Az eredeti fogalmazvány jelen másolatát revi-
deáltam 1896. május havában.” Az átdolgozott változat 82 oldal.

  2.   Emlékirat. Az ú. n. elkeresztelési rendelet keletkezéséről és annak folyományai-
ról (1890–1892). Írtam 1895. október havában. Csáky Albin
102 kézzel írt, hozzávetőlegesen A/4-es méretű oldal. Csáky ehhez az emlék-
irathoz szedte össze az alább felsorolt leveleket és iratokat mellékletek gya-
nánt.

  3.   Levelek és egyéb dokumentumok az elkeresztelési rendelettel kapcsolatban.
a. Simor János esztergomi érsek 1868. december 30-i körlevelének kivona-

ta, h. n., d. n.
b. Az igazságügyi miniszter 1889. január 10-i, 39.176/1889 számú átiratá-

nak kivonata, h. n., d. n.
c. Az 1889. évi 27.751. sz. VKM rendelet piszkozata, h. n., d. n.
d. Az 1890. évi 10.086. sz. VKM rendelet két piszkozata, h. n., 1890. febru-

ár 26.
e. Levél Simor János esztergomi érsektől, Esztergom, 1889. november 14.

Melléklet: Az érseknek 1884-ben Trefort Ágostonhoz intézett levele, 
amelyben az 1884. évi július hó 11-én kiadott, 24.727. számú VKM ren-
delet ellen tiltakozik, amely szintén a születendő gyermekek megkeresz-
telésének rendjét szabályozta.

f. A Simornak adandó válasz fogalmazványa, Budapest, 1889. november.
g. Levél Simor János esztergomi érsektől, Esztergom, 1889. december 1.
h. Az 1890. évi 26.10086 számú, az elkeresztelésekkel kapcsolatos VKM 

rendelet másolata, h. n., 1890. február.
i. Levél Schlauch Lőrinc nagyváradi püspöktől, Nagyvárad, 1890. május 2.
j. Levél Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Budapest, 1890. július 6.
k. Csáky Albin levélpiszkozata Szapáry Gyula miniszterelnökhöz, Szepes-

mindszent, 1890. július 8.
l. Levél Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Taksony, 1890. július 9.
m. Levél Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Taksony, 1890. augusztus 21.

Melléklet: A Szapáry által Simor János hercegprímáshoz 1890. augusz-
tus 20-án kelt 2623/M.E. szám alatti válaszirat másolata.

n. Levél Pápay István kabinetirodai osztályfőnöktől, Gastein, 1890. augusz-
tus 21.
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o. Szapáry Gyula miniszterelnök átirata ifj . Szőgyény-Marich László, Őfel-
sége személye körüli miniszterhez, amelyben részletesen tájékoztatja az 
egész elkeresztelési problémakörről és felhatalmazza, hogy „a katolikus 
klérus közreműködése szempontjából felmerülő akadályok leküzdése ér-
dekében” a Szentszék Bécsbe delegált képviselőjével tárgyalásokat kezd-
jen. Budapest, 1890. december 31.

p. Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Budapest, 1892. január 23.
q. Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Esztergom, 1892. február 10.
r. Levél Schopper György rozsnyói püspöktől, Rozsnyó, 1892. február 11.
s. Levél Adolf von Brauntól, Ferenc József kabineti irodájának igazgatójá-

tól, Bécs, 1892. április 2. (német nyelvű)
t. Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Róma, 1892. április 14. A pápá-

val folytatott megbeszéléséről tájékoztatja Csákyt.
u. Vikár István, Ugron-párti 48-as képviselő (péri választókerület) nyilat-

kozata választóinak, miszerint az egyházpolitikai vitában a katolikus 
egyház pártján fog majd állni, h. n., d. n.

v. Csáky Albin egy rövid országgyűlési felszólalásának vázlata, h. n., d. n.

249/2. Csáky Albinhoz miniszterségének időszakában érkezett magán- és hivatalos 
levelek, legfelsőbb kéziratok, 1888–1895. (Privatschreiben aus der Ministerzeit Al-
bin Csákys). Az ebben a tételben szereplő iratokat is maga Csáky Albin rendezte 
csokorba: „Legfelsőbb kéziratok és miniszteri működésem idejében vett érdekesebb 
vagy jellemző magán-levelek illetőleg iratok”.
44 db, döntő többségben magyar, néhány német, illetve francia nyelvű dokumen-
tum. Az iratok (a küldő személyek és az időrend tekintetében is) teljesen kusza álla-
potban voltak, az alábbi kronológiai sorrendbe rendeztem őket, azonban további, 
alapos rendezést igényelne.

  1.   Levél feleségétől (Bolza Anna), Szepesmindszent, 1888. május 11. A Csáky 
miniszteri kinevezésével kapcsolatos fejleményekre refl ektál, mindenben tá-
mogatja.

  2.   Levél József főhercegtől, Alcsút, 1888. október 12. Egy fi atal írónőt ajánl 
Csáky fi gyelmébe. 

  3.   Levél Simor János esztergomi érsektől, Esztergom, 1888. október 13. Üdvöz-
li Csáky Albin miniszteri kinevezését, bizalommal fordul a közös munka felé 
és készségesen fogja támogatni törekvéseit.

  4.   Levél József főhercegtől, Alcsút, 1889. február 22. Kétli Károly orvost, egye-
temi magántanárt ajánlja Csáky fi gyelmébe, a belgyógyászati tanszéken ép-
pen betöltésre váró hely elnyerésére.

  5.   Levél Zichy Jenőtől, az Országos Iparegyesület elnökétől, Budapest, 1889. 
április 24. Egy, a levélből ki nem derülő korábbi jócselekedet miatt hálálko-
dik Csákynak, örömére szolgál, hogy Treforthoz hasonlóan Csáky is szívén 
viseli az iparoktatás és az iparfejlesztés ügyét. 



382

  6.   Levél Simor János esztergomi érsektől, Esztergom, 1889. július 22. A Csáky 
által tervezett, a Tanulmányi Alapból Budán felállítandó internátussal kap-
csolatban. Csáky tervei szerint az internátusban protestáns és zsidó fi atalok 
is lakhattak volna, Simor ez ellen tiltakozik.

  7.   Levél Pápay István kabineti irodai osztályfőnöktől, Bécs, 1889. október 12. 
A tanulmányi alapokat ellenőrző bizottság összetételével és a Haynald Lajos 
kalocsai érsek 50. áldozási évfordulójára küldendő legfelsőbb kéziratnak a 
hivatalos közlönyben történő megjelentetésével kapcsolatban.

  8.   Legfelsőbb kézirat Ferenc Józseft ől, Bécs, 1889. október 12. Haynald Lajos 
kalocsai érsek ötvenedik áldozási évfordulójával kapcsolatban.

  9.   Levél Haynald Lajos kalocsai érsektől, Kalocsa, 1889. október 17. Megkö-
szöni Csáky kedves, gratuláló sorait.

10.   Levél Pápay István kabineti irodai osztályfőnöktől, Bécs, 1890. január 10. 
Egyetemisták Kossuthnál tervezett tisztelgő látogatásával kapcsolatban, 
amely Ferenc József nemtetszését váltotta ki.
Melléklet 1.: Német nyelvű kivonat egy újságcikkből, amely az ügyről tudósít.
Melléklet 2.: Csáky válaszlevelének piszkozata.

11.   Levél özvegy Kaulbach Vilmosnétól, München, 1890. január 23. (német 
nyelvű). A Csákyval rokonságban álló Prónay család felmenőivel kapcsolat-
ban.
Melléklet: Prónay István levele, Pécel, 1890. január 28.

12.   Levél Szüry Dénes VKM osztálytanácsostól, Budapest, 1890. január 28. Or-
vosai tanácsára két hónapos utazást kell tennie Tirolban és a Riviérán, ehhez 
kéri Csáky engedélyét.

13.   Levél Széchényi-Sztáray Alexandertől, h. n., 1890. május 11. A polgári há-
zassággal és személyes (családi) ügyekkel kapcsolatban (német nyelvű).

14.   Levél József főhercegtől, Fiume, 1891. március 5. Arra kéri Csákyt, hogy 
Timon Ákos egyetemi jogtanárt szabadságolja, hogy az fi át, az ifj abb József 
főherceget magyar jogra oktathassa.

15.   Csáky Albin az 1891 májusában, Budapesten tartott II. nemzetközi ornito-
lógiai kongresszuson mondott beszédének piszkozata.

16.   Levél Eötvös Loránd MTA elnöktől, Budapest, 1891. május 7. Az MTA 
Igazgató Tanácsa Csákyt igazgató taggá választotta a Simor János elhunytá-
val megüresedett helyre.

17.   Legfelsőbb kézirat Ferenc Józseft ől egy, a volt katonai határőrvidéken szol-
gált néptanító nyugdíjazásának ügyében. Lainz, 1891. június 19.

18.   Levél Fekete Józseft ől,63 Budapest, 1892. november 12. Örömét fejezi ki, 
hogy Csáky kultuszminiszter marad.

63  Valószínűsíthetően a krisztinavárosi Fekete József-féle Algimnázium és Főgimnáziummal Egybekötött 
Nevelőintézet alapító tulajdonosa és igazgatója. MTCNT, 1892., 382.
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19.   Levél Dóczi Lajos külügyminisztériumi osztálytanácsostól, Bécs, 1893. ja-
nuár 2. Háláját fejezi ki Csákynak, amiért fi át alapítványi helyhez juttatta a 
Teréziánumban.

20.   Levél Uchsenfeld Vendel nagytószegi (Torontál vármegye) plébánostól, 
Nagytószeg, 1893. március 10. Az elkeresztelésekkel kapcsolatban.

21.   Legfelsőbb kézirat Ferenc Józseft ől, Ischl, 1893. augusztus 13. Tájékoztatja 
Csáky Albint, hogy szentesítette a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és tanítónők fi zetésének ren-
dezéséről szóló törvényt.

22.   Levél Wekerle Sándor miniszterelnöktől, Budapest, 1893. november 24. Tá-
jékoztatja Csákyt, hogy Ferenc József elfogadta azon előterjesztését, misze-
rint minden olyan ünnepélyes alkalommal, melyek Magyarországot mint 
közjogi cselekmények érintik, az udvari fő szolgálatok teljesítésénél kizáró-
lag magyar országzászlósokat fog megbízni.

23.   Két levél Pápay István kabineti irodai osztályfőnöktől, Bécs, 1894. február 
16. és február 21. A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat kapcsán 
emelt kifogásokat a király, felvilágosítást kért Csákytól.
 Melléklet: Csáky Albin február 18-i válaszának piszkozata.

24.   Levél Ciotta János (Giovanni di Ciotta) fi umei polgármestertől, Fiume, 
1894. március 3. Csákyt a város díszpolgárává választották (olasz nyelvű).

25.   Levél Pápay István kabineti irodai osztályfőnöktől, Bécs, 1894. április 7. A 
király jelentést vár el Csákytól a Kossuth Lajos fi ainál sorra tisztelgő küldött-
ségekkel kapcsolatban.

26.   A Westöstliche Rundschau 1894. május 1-jei számában Csáky Albinról meg-
jelent tudósítás.

27.   Levél Fejérváry Géza honvédelmi minisztertől, Budapest, 1894. november 
2. Sajnálatának ad hangot, hogy Csáky már nem tagja a kormánynak.

28.   Két levél Wekerle Sándor miniszterelnöktől, Budapest, 1894. november 3. 
és november 6. Mindkettőben Csáky esetleges képviselői mandátumáról van 
szó. Wekerle a breznóbányai kerületet ajánlja fel, mert ott szerinte könnyű 
lenne megszerezni a győzelmet.

29.   Levél Zichy Lászlótól, Garden-Grove (Kalifornia), 1894. december 8. Gra-
tulál a polgári házasság bevezetéséről szóló törvényhez és régi családi emlé-
keket idéz fel.

30.   Két levél Orczy Bélától (1879–1890 között Őfelsége személye körüli mi-
niszter), Bécs, 1895. január 5. és január 8. Általánosságban a politikai hely-
zettel, az egyházpolitikai kérdéssel és Szapáry Gyula személyével kapcsolat-
ban.

31.   Fenyegető levelek (3 db) ismeretlenektől, kettő dátum nélkül, a harmadik 
1893. május 21-én kelt Németországban. Ez utóbbi az egyházpolitika miatt 
íródott, a másik kettőt Csákynak egy, a német nyelv tanítására vonatkozó 
rendelete váltotta ki.
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32.   Német nyelvű levél ismeretlentől, Bécs, 1888. december 27. Kürthy Lajos, 
Gömör vármegyei főjegyzőt ajánlja Csáky fi gyelmébe, hátha el lehetne he-
lyezni valahol a minisztériumban.

33.   Egy francia nyelvű levél ismeretlentől (vagy Csáky levélpiszkozata ismeret-
lennek), Budapest, 1891. október 20.

34.   Levél ismeretlentől („egy nemzetét és országát forrón szerető kiszolgált mat-
róna”), h. n., d. n. Egy, a német nyelv tanítására vonatkozó rendelet ellen 
tiltakozik.

35.   Levél ismeretlentől („egy magyar polgár”), h. n., d. n. Egy, a német nyelv 
tanítására vonatkozó rendelet ellen tiltakozik.64

249/3. Levelezés (Korrsepondenz), 1889–1894.
A levelek és táviratok mellett feljegyzések is találhatók a tételben, ezeket a forráso-
kat is Csáky Albin rendezte csokorba. Alapvetően (de nem csak) az egyházpolitikai 
kérdéssel kapcsolatosak.

  1.   Csáky Albin feljegyzései korábbi törvényekről, illetve egyes paragrafusokról 
az anyakönyvvezetéssel kapcsolatban (1879. évi XL. tc. 1. és 53. §; 1878. évi 
V. tc. 397. §; 1827. évi XXIII. tc. 1. §), h. n., d. n.

  2.   Levél id. Andrássy Gyulától, Budapest, 1889. szeptember 10. Csákyt a vég-
rendeletének hitelesítéséhez szükséges egyik tanúnak kérte fel.

  3.   Levél Schlauch Lőrinc nagyváradi püspöktől, Nagyvárad, 1890. január 28.
  4.   A Pesti Napló 1890. november 22-i esti számából egy lap, országgyűlési tu-

dósítás.
  5.   Távirat Vaszary Kolostól, Győrszentmárton, november 1. (Évszám nincs 

megadva, de minden bizonnyal 1891.) Köszönetet mond Csákynak az esz-
tergomi érseki kinevezésében játszott szerepéért, egyúttal bízik benne, hogy 
együtt tudnak működni az egyházpolitikai kérdésben.

  6.   Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Róma, 1892. április 19. (sérült)
  7.   Levél ifj . Szőgyény-Marich László király személye körüli minisztertől, Bécs, 

1892. május 14.
  8.   Csáky Albin egy hosszabb, esszészerű eszmefuttatása (24, hozzávetőlegesen 

A/4-es méretű oldal) az egyházpolitikai kérdésről, „1892. évi július havá-
ban” felirattal.

  9.   Levél Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Taksony, 1892. július 25.
10.   Távirat Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Balatonfüred, 1892. július 31.
11.   Levél Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Taksony, 1892. augusztus 4.
12.   Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Balatonfüred, 1892. augusztus 7.

64  Sajnos ezekből a névtelen és fenyegető levelekből nem derül ki egyértelműen, hogy Csáky melyik rende-
lete dühítette fel az illetőket, a keltezés hiánya pedig tovább nehezíti az azonosítást. Legvalószínűbbnek 
talán a VKM 1893. évi 13.071. számú, a felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő vizs-
gálatáról szóló rendelete tűnik, amely szigorított a német nyelv ismeretének korábbi feltételein. MRT, 
1893., VII. füzet, 1803–1847. (191. számú rendelet). 
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13.   Csáky három levélpiszkozata Vaszary érsekhez, 1892. augusztus 10.; augusz-
tus 16.; augusztus 26.

14.   Vaszary Kolostól a királyhoz 1892. augusztus 11-én intézett levél másolata. 
A pápával folytatott tárgyalásairól számol be, a levél latin nyelvű részeinek 
fordítása egy külön lapon található.

15.   Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Budapest, 1892. augusztus 11.
16.   Távirat Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Ostende (Belgium), 1892. augusz-

tus 14. (francia nyelvű).
Melléklet: Csáky Albin válaszának piszkozata.

17.   Levél Szapáry Gyula miniszterelnöktől, Ostende, 1892. augusztus 19.
18.   Levél Vaszary Kolos esztergomi érsektől, Budapest, 1892. augusztus 23.
19.   Csáky Albin levélpiszkozata ismeretlenhez, h. n., 1892. szeptember havá-

ban. Az egyházpolitikai reformok mellett érvel benne.
20.   Névnapi üdvözlő levél Podmaniczky Frigyestől, Budapest, 1894. március 1.
21.   Irat a hátlapon „Horánszky Nándor véleménye” felirattal, h. n., d. n.
22.   Csáky feljegyzése, amelyben az egyházpolitikai reform végrehajtásának há-

rom lehetséges módozatát írja le, h. n., d. n.

249/4. Újságkivágatok (Zeitungsauschnitte), 1888–1894
55 db újságkivágat (néha a teljes szám) az alábbi sajtótermékekből: Pester Lloyd, 
Egyetértés, A Hét, Nemzet, Pester Correspondenz, Neues Pester Journal, Pesti Hírlap, 
Pesti Napló, Közművelődés, Alföldi Újság, Budapesti Hírlap, Vasárnapi Ujság. Dön-
tően magyar, kisebb részük német nyelvű. A Scope Archiv leírása szerint csak 1890-
től, valójában azonban 1888-tól kezdve találhatók itt lapszámok, cikkek. Mind-
egyik Csáky Albin személyéről vagy miniszteri tevékenységéről szól.

249/5. Boldog Csáky Móritz65 életének rövid történelmi ismertetése és legendája.
Egy rövidebb (25, hozzávetőlegesen A/5-ös méretű oldal) elbeszélő írás kézirata, 
magyar nyelvű (hosszú latin forrásidézetekkel), szép kivitelben, h. n., d. n. Írója 
Demkó Kálmán helytörténész, lőcsei (később budapesti) középiskolai tanár, iskola-
igazgató.66

65  Boldog Csák(i) Mór(ic) (1280?–1336) domonkos rendi szerzetes.
66  Demkó Kálmán (1852–1918) több szepességi helytörténeti témájú írást is publikált, 1883-ban ő alapí-

totta meg a Szepes vármegyei történelmi társulatot. Az 1905-ös választásokon szabadelvű színekben 
szerzett mandátumot Zemplénben, Nagymihályon. Vázlatos életútjára lásd: Fabro–Ujlaki, 1905, 
249–251.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

HHStA Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
OSZK Kt. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár
VKM Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
d. n.  dátum nélkül
h. n.  hely nélkül
tc. törvénycikk

*

MNL OL  K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek
 P 1445 Wlassics I. Gyula báró. 
 26. tétel. Wlassics Gyulához intézett levelek.
  91. altétel: Csáky Albin
 426. altétel: Széll Kálmán
OSZK Kt. FOND IV/158. Csáky Albin levelei Falk Miksához
OSZK Kt. FOND 32/267. Csáky Albin levele Széchényi Pálhoz
Štátny archív v Prešove, rod Berzeviczy (inv. 132.) Eperjesi Területi Állami Levéltár, 
Berzeviczy család 1209–1567–1943. 65. doboz

*FN
1887–1892 Az 1887. évi június hó 21-éra hirdetett országgyűlés főrendi-

házának naplója. I. kötet. Szerk. Maszák Hugó. Buda-
pest, 1888.

FN
1910–1918 Az 1910. évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés fő-

rendiházának naplója. I. kötet. Budapest, 1912.
FN
1910–1918 Az 1910. évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés fő-

rendiházának naplója. II. kötet. Budapest, 1913.
KI
1887–1892 Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés 

képviselőházának irományai. XXXI. kötet. Budapest, 1891, 
XXXV. kötet. Budapest, 1892.

KI
1892–1896 Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés képvi-

selőházának irományai. I. kötet. Budapest, 1892, IX. kötet. 
Budapest, 1893, XI. kötet. Budapest, 1893.
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MRT
1893 Magyarországi rendeletek tára. Huszonhetedik folyam, 

1893. VII. füzet. Budapest, 1893.
MTCNT
1886 Magyarország tiszti czím- és névtára 1886. Budapest, 1886.
MTCNT
1888 Magyarország tiszti czím- és névtára 1888. Budapest, 1888.
MTCNT
1892 Magyarország tiszti czím- és névtára 1892. Budapest, 1892.
MTCNT
1893 Magyarország tiszti czím- és névtára 1893. Budapest, 1893.
MTCNT
1901 Magyarország tiszti czím- és névtára 1901. Budapest, 1901.
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