
TÁRCZA. 

LEVÉLTÁRI VITA AZ ORSZÁGGYŰLÉSEN. 
Az 1897. évi költségvetés országgyűlési tárgyalása alkalmával 

f. évi január hó 29. és 30. napjain érdekes vita folyt le a képvi
selőházban. Eötvös Károly orsz. képviselő a belügyminiszteri tárcza 
XVI. fejezete 1. czímének tételénél, mely a m. kir! országos levél
tár dologi kiadásait 6307 frtban irányozta elő, magvas beszédet 
tartott, s azon kulturális feladatok fontosságát méltatva, a melyek 
betöltésére a levéltárak hivatva vannak, kimutatta az e czélból ren
delkezésre bocsátott anyagi eszközök elégtelen voltát és egyben 
kiterjesztve figyelmét a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárára, vala
mint a vidéken őrzött hiteles helyi, hatósági s egyéb levéltárakra, 
elsőrangú, sürgős állami feladatként hangoztatta az egész hazai 
levéltári ügy rendezésének szükségét. Az igaz ügyszeretettel és 
lelkesedéssel megindított vitát valódi tudományos magaslatra emelte 
Thaly Kálmán kitűnő történetírónk másnap elmondott beszéde, 
a melyben a szaktudós harmincz éves személyes tapasztalatai 
útján szerzett adatokkai egészítve ki Eötvös Károly állításait, még 
élesebben mutatott reá azokra a hiányokra, a melyekkel a hazai 
levéltári ügynek ma tényleg meg kell küzdenie. 

Mindkét beszédet s az általuk provokált hivatalos válaszokat 
egész terjedelmükben közölve, ezzel első sorban jelezni kívánjuk 
azt a fontosságot, melyet a kérdésnek tudományos szempontból 
tulajdonítanunk kell. Alkalmat akarunk másrészt szolgáltatni illetékes 
szakembereinknek, hogy a tárgyhoz szóljanak, azt minden oldalról, 
minden szempontból megvitassák. Az eszmecsere, a melynek meg
indítására s folytatására a hivatott tényezőket ezennel felhívjuk, 
meggyőződésünk szerint csakis hasznára válhat a kérdésnek, mely
nek helyes megoloása mindannyiunk régi vágyát képezi. 

A megvitatandó kérdések sarkalatos pontjai már a lefolyt 
képviselőházi vitábm kellő megvilágítást nyertek. Két dologról 
van szó: az országos levéltár anyagi eszközeinek szaporításáról és 
a vidéken jórészt hczzá férhetetlenűl, s ép ezért felhasználhatat-
lanul heverő hivatabs levéltári anyag értékesítéséről. Az első 
kívánság okadatolásáia nincs szükség: a magyar királyi országos 



58 Levéltári vita az országgyűlésen. 

levéltár ma. sajnos, sem anyagának elhelyezése, sem tisztviselőinek 
száma és javadalmazása tekintetében nem áll azon a színvonalon, 
a melyen a magyar állam hivatalos levéltárának állani kellene. 
Hogy ezen segíteni kell, azt az illetékes hivatalos körök maguk sem 
tagadhatják. A második pontban, a vidéken levő hivatalos jellegű 
levéltárak jövendő sorsának rendezésében két szempont érvénye
sülhet; egyik az összes hiteles helyek, törvényhatóságok s egyéb 
hivatalos testületek országos és köztörténeti jellegű iratait az 
országos levéltárban kívánja egyesíteni ; a másik szempont, négy 
vagy öt vidéki központ szervezését javasolja, szoros kapcsolatban 
a felügyeleti joggal felruházandó budapesti országos levéltárral. 
Mindkét szempontnak meg vannak a maga előnyei ; s következe
tesen végrehajtva mindkét mód megfelel a tulajdonképeni ezélnak, 
hogy t. i. hazánk történelmének forrásai kellő gondozás alatt az 
utókor számára megőriztessenek és a történelmi kutatások rendel
kezésére álljanak. 

E czél hangoztatásánál azonban szükségkép figyelemmel 
kell lennünk a magánkezekben levő óriási anyagra is, a családi 
levéltárakra, a tudósok és amateurök oklevélgyűjteményeire; sőt 
ha a bizonytalan sorsot tekintjük, a melyeknek az ily magántu
lajdont képező iratok ki vannak téve, első sorban és legsürgősebb 
szükségként azok biztosítását kell a levéltári ügy rendezése fela
datának tekintenünk. És itt az a körülmény, hogy úgy Eötvös 
Károly, mint Thaly Kálmán a Magyar Nemzeti Múzeum levéltá
rát is bevonták a vitába, kedvező alkalmat nyújt nekünk, hogy 
e tekintetben röviden körvonalozzuk álláspontunkat. Ha az okle
veleket csupán mint a történelem forrásait tekintjük, levéltárak 
és levéltárak között nincs különbség, és Thaly Kálmánnak bizo
nyára ez a szempont lehegett szemei előtt, midőn a Magyar Nemzeti 
Múzeum levéltárát az országos levéltárral vélte egyesííendőnek. De 
más1 ént áll a dolog, ha az egyes levéltárakat jog/ természetük 
szempontjából vesszük tekintetbe. Az országos levéltár és a Ma
gyar Nemzeti Múzeum levéltára, igaz, mind a kettő a magyar 
állam tulajdona; de amaz, mint fentebb már hangsúlyoztuk, az 
állam hivatalos levéltára, történelmi jogainak őre; ez — alapít
ványi jellegétől teljesen eltekintve — részben állítni pénzen, vétel 
utján, részben ajándék és letéteményezés által szaporodó gyűjte
mény, melynek gyarapodását ily módon jobtára véletlen körül
mények befolyásolják. Mint kizárólag tudományos czélokat szolgáló 
intézet, a múzeumi levéltár a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium alá tartozik; az országos levéltár ellmben, mint az állam 
hivatalos levéltára s mint az állami közigazgatás szerves kiegészíté
sét képező hivatal, a belügyminisztériummal áll szervezeti kap
csolatban s ha az alól kivétetnék, leghelyesebben a miniszterel
nökség hatásköre alá volna helyezendő. Ismételten hangsúlyozva 
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azonban a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának szorosan tudo
mányos jellegét s hivatkozva arra a köztudomású tényre, hogy 
a lefolyt húsz év alatt 34 magyar főrangú és nemes család tette 
itt örök letéteményezés utján levéltárát a tudományos kutatás 
közkincsévé, magától látjuk kidomborodni a hivatást, a mely a 
Magyar Nemzeti Múzeumra a levéltári ügy országos rendezése 
esetén vár. Ha bekövetkezik amaz általunk rég várt idő, a mikor 
az államhatalom a magyar levéltári ügyet a megillető figyelem
ben részesítheti, levéltáraink sorsának biztosítására két nagy or
szágos czentrum áll rendelkezésünkre: a magyar királyi országos 
levéltár, mint a hivatalos jellegű levéltárak központja, és a Ma
gyar Nemzeti Múzeum, a melyben nemesi családaink levéltárai, 
a ma jobbára elkallódófélben levő nemesi levelesládák, a magán
kézből megszerezhető gyűjtemények s egyes darabok találnak 
majd biztos menedékre. 

De nem akarunk a kérdés taglalásába bocsátkozni. Csupán 
elismerésünket és köszönetünket ismételjük közéletünket jeleseivel 
szemközt, a kik felszólalásukkal napirendre hozták hazai levéltá
raink elhanyagolt ügyét. n 

heh. (jry. 

1. 
Eötvös Károly beszéde. 

T. képviselőház ! Az Országos Levéltár rovatánál óhajtok fel
szólalni és levéltáraink országos ügyét akarom én annak a kabinet
nek a figyelmébe ajánlani, a mely néhány perczczel ezelőtt még léte
zett, most azonban, úgy látom, már nem létezik. 

Mielőtt azonban erre térnék, a t. ház kegyes engedelmével 
néhány megjegyzést akarok tenni a t. belügyminiszter urnak épen az 
imént tett előterjesztésére, melyben szives volt néhány állításommal 
foglalkozni, és a melyben arra törekedett, hogy az általa érintett 
állításaim erősségét meggyöngitse. (A szónok itt a vármegyei köz
igazgatás körébe vágó kérdésekkel foglalkozva, azután így folytntja 
beszédét) : T. képviselőház ! áttérek most arra, a miért tulajdonképen 
fel akartam szólalni, az országos levéltár kérdésére. Az országos levél
tár kérdését én rendkivül fontosnak tartom. Nem csak az ezredéves 
emlékünnep alkalmából jöttem rá ennek a fontosságára s nem csak 
pusztán kormányzati és igazgatási indokok vezettek engem arra, 
hogy e kérdésben felszólaljak, de vezettek különösen ifjúságunk ne
velésének nagy érdekei ; mindazon körülmények, melyek e nagy ér
dekekkel össze vanak kötve. Azt hiszem, egyetért velem mindenki 
e házban, ha azt mondom, hogy nemzetünk története, hozzá méltó 
és igazi története, az elmúlt korszakok nagy férfiaihoz méltó tör
ténete még megirva nincs. Mindenki egyet ért velem, ha azt 
mondom, hogy magasabb társadalmi osztályaink növendék- leányai 
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és ifjai kezében, szemük előtt és gondolkozásukban oktató olvas
mányul ezer és ezer számra vannak idegen népek és nemzetek törté
nelmi dolgozatai s idegen férfiak életrajzai és leírásai, a helyett, 
liogy kezükben s szemük és lelkük előtt a mi nemzetünk múltjából 
vett, költőileg is szép, történetileg is kitűnő rajzok és történetünk 
azon nagy alakjainak életleirásai, melyek nemzeti önérzetünket emelik, 
volnának egyedüli olvasmány tárgyai. 

Egy nagy nemzet történetének megírásához kell a legnagyobb, 
a legmélyebb, a legbecsesebb és a legkiterjedtebb irói géniusz ; az 
igazi nagy történetírók az emberiségnek voltaképen a leggazdagabb 
szellemei, mivel egy nemzet történetét jól megírni a legnehezebb 
elmemű ; hadvezérek nagy számmal vannak, dráma-írók is nagy szám
mal vannak, egyéb elmeművek alkotói is minden téren nagyobb szám
mal vannak, mint a történetírás terén, ez a legritkább és legnehe
zebb munka. 

Erre alkalmas irói géniusz született volna már .minálunk is, 
de az önérzetes irói géniusz bizonyos félelemmel és aggodalommal 
kezd ahoz a tárgyhoz, nemzetünk történetéhez, mikor tudja, hogy a 
multunkra vonatkozó okiratoknak százezrei, sőt milliói vannak még, 
a melyek a napvilág elől el vannak vonva, a melyekben csak a 
rendet és a jsort felfedezni is egy emberélet szükséges s melyek nem 
csak hazai nyelven nincsenek kiadva, de nincsenek eredeti nyelvükön 
sem, sőt melyek még regestálva nincsenek, de még katalogizálva 
sincsenek. 

I t t van nekünk egy országos levéltárunk, a melyben mint értesü
lök, csupán az antemohácsiánák 36,000 darabot tesznek; a mohácsi 
csata után való okiratok száma pedig sok százezerre, talán milliókra 
rag. Ott van például egy rész, az úgynevezett limbus. História-iróink 
egy pár decennium óta egyébnek nem nevezik, mint limbusnak. Azt 
hiszem, a t. belügyminiszter ur, mint Tolna vármegye egykori vezér
tisztviselője, tudja azt, mi a limbus, mert hiszen Tolna vármegyében 
volt elég, van most is. Limbusnak hivja a magyar nép azt a mocsa
rat, a melyik feneketlen ; azt a mocsarat, a melyben hasznavehetetlen 
állatok és növények tenyésznek, egyéb semmi ; azt a mocsarat, melyhez 
nem lehet épkézláb hozzáférni, a ki pedig beleesett, nem tud belőle 
kikeveredni. íme, ennek nevezik az országos levéltár egy részét a 
mi tudósaink évtizedek óta. A mely erők ott vannak az országos 
főlevéltárban : a főlevéltárnok, 4 országos levéltárnok, 4 levéltári 
fogalmazó és 1 fogalmazó gyakornok — meggyőződtem róla köz
vetlenül — feladatukat ismerik, hivatásukat érzik, idejüket, erejü
ket, munkájukat feladatuk teljesítésére fordítják, de én biztosítom a 
t. belügyminiszter urat, ha csak ennyi erővel akarja ezt rendezni, 
az ujabb ezredév bekövetkezik és a limbus akkor is megmaradt 
tolnavármegyei bőségben és terjedelemben. Pedig az országos levél
tár aktái még csak nem is nagyobb része az ország és nemzet 
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tulajdonában levő össze« történelmi érdekű és fontosságú leveleknek. 
Hogy milyen a t. kabinetnek igazgatása, a melyhez pedig a vármegye 
nem fér hozzá, még a főispán sem, csak egy esetet hozok fel. Ott 
van a cs. és kir. — vagy az »és« kimarad — es. kir. udvari kama-
i-ai levéltár Bécsben. Ebbe a cs. kir. udvari kamarai levéltárba 
a múlt századok folyamán a magyar családokat és magyar dolgokat, 
azok közt várakat és vármegyéket érdeklő nagy fontosságú köziratok
nak egész serege vándorolt át illetéktelenül, helytelenül, alaptalanul. 
De minthogy minden cs. kir. bécsi hivatal Magyarországot és annak 
minden dolgát Csáky szalmájának tekintette, nem sokat törődött 
azzal, hogy ezek az okiratok Magyarországot érdeklik és illetik, és 
azért ott összehalmozták őket. De én úgy vagyok értesülve, hogy 
már az osztrákok sem fektetnek nagy súlyt arra, hogy ezek az iratok 
ott legyenek, sőt ők maguk szívesen belenyugszanak abba, hogy ezen 
az egykori cs. kir. udvari kamara barlangjaiban lévő magyar okiratok 
onnan hozzánk visszahozassanak. Úgy vagyok értesülve, hogy ezelőtt 
már 13 —14 esztendővel bele is egyeztek ; ugy vagyok értesülve, 
hogy a mi bölcs kormányunk 13—14 esztendő óta tűnődik, intézke
dik, igazgat, adminisztrál, dekretel, korresj)ondeál ez ügyben és azok 
az iratok még most is csak ott vannak. Ha már maga az, hogy 
országunk tulajdona, ezen nagybecsű levéltár, visszahozassák — a 
minek voltaképen semmi legyőzhetetlen akadály sem áll útjában — 
sem történhetik meg 13 - 14 esztendő alatt, mit várjunk mi a kor
mány miniszteri felelősségétől, igazgatási képességétől s a nemzet e 
közkincse iránti érdeklődésétől ? Hát mért nem hozzák vissza ? Mert 
nincs ember, a ki feldolgozza, mert nincs hely, a hova elhelyezzék, 
s igy holt tőke marad még 33-ik unokánk idejében is. 

I t t van a nemzeti múzeum kezelése alatti országos levéltár, — 
mert az is országos. Ott is van antemohácsiána talán 6000, pusztán 
azokból a levelekből, melyek általában a múzeum kezelése alá tar
toznak. Azonkivül ott van több mint 30 előkelő történelmi család 
levéltára, melyek ott vannak deponálva. Azokat is rendbe kell hozni, 
portól, egértől óvni. Épen most értesültem, hogy egy ilyen levéltár
ban egészen eleven egérfészket fedeztek fel apával, fiaival s azok most 
preparálva ott vannak a múzeumban ! Miért van ez igy ? Mert nincs 
személyzet. S miért nincs személyzet ? Mert nincs rá való pénz. Mert 
a mi minisztereink előtt a legutolsó pezsgős lakoma is fontosabb, 
mint az országnak ez a fontos dolga. Majd a kereskedelmi tárczánál 
lesz szerencsém felhivni a t. képviselő urak figyelmét arra, mennyi 
pezsgő fogyott el a milleniumi ünnepeken. Ha e pénznek csak felét 
fordítanák e szent czélra, nem egerek gazdálkodnának ebben a nagy 
nemzeti kincsben. 

I t t vannak a kerületi táblák iratai. E táblák előtt ezer meg 
ezer pör folyt, melyekben nagy fontosságú régi okiratok szerepeltek. 
E táblák közül a nagyszombatinak iratait már áthozták ide, de nem 
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tudnak neki helyet adni ; itt vannak beszegezve, nem tudom, miféle 
szekrényekben. Ott van a kőszegi, a debreczeni, a felvidéki, gondolom 
eperjesi. Tudja-e a miniszter ur, hogy e levéltárak milyen állapotban 
vannak ? Van-e ott kellő kezelés, ellenőrzés ? Van-e szakember, a 
ki rendben tartja, portól, nedvességtől óvja, katalogizálja, kivonatolja 
őket s kiadásukat előkészíti ? A miniszter ur erről nem tud semmit, 
ón sem tudok semmit, pártja sem tud semmit, mert mindezekben nem 
történik semmi. Egy 600 frtos irattári tiszt kezeli a nemzet történet
írásában mélyreható fontosságú okiratok ezreit, egyik-másik törvényszéki 
épületben, mert a kerületi táblák iratait ide tették át. 

I t t vannak az egykori hiteles helyek, a káptalanok, apátságok, 
prépostságok és nem tudom, miféle egykori egyházi hatóságok levél
tárai. Azok nem egyházi dolgok, talán Molnár János t. képviselő ur 
lesz kegyes beleegyezni, hogy azok a nemzet tulajdonai. 

(Thaly Kálmán közbeszólása :) Van a káptalannak is külön 
levéltára ! 

Eötvös Károly : Azok a nemzet tulajdonai, azok az ország 
tulajdonai, mint egyéb közhitelességi! helyek gyűjteményei. Már most 
a régebb időben, 1848 előtt ezen nemes káptalanok kebelében volt 
ember, a ki értett az iratok kezeléséhez vagy volt legalább olyan a 
ki erre törekedett vagy legalább olyan, a kiről azt hittük, hogy 
érti. De ma nézze végig azt a 33, vagy nem tudom hány hite
les helyet a t. belügy-, kultusz- és igazságügyminiszter, hány nemes 
káptalanban talál szakembert, aki evvel foglalkozik? Egy-két helyen, 
talán Esztergomban vagy Nagy-Váradon van ilyen, de nézze meg 
Veszprémet, Szombathelyt, vagy Nyitrát. Es hozzáteszem, t. belügy
miniszter úr, hogy ezekről a nagyfontosságú levéltárakról még kataló
gus sincsen, igazi és tökéletes, az ország és a felelős miniszter kezében, 
sőt van egy pár hiteles hely, a hol épen semminemű katalógus sin
csen, a hol nem csak senki sem dolgozik azon, hogy ezen okiratok 
regcstái elkészüljenek, ezek kiadása előkészíttessék, de még arra sem 
ügyel senki, hogy ezek biztosítása mindenképen megnyugtató módon 
történjék. 

I t t vannak a felső bíróságok levéltárai. En magam láttam egy
kor a maros-vásárhelyi kir. tábla előszobájában, melléktermeiben és 
folyosóin faragatlan deszkaszekrényekben 10—20—30 halom régi 
irást, a melyek Erdély legelőkelőbb családait érdeklik. Senki sem 
őrzötte ; sem iktatva, sem kezelve, sem garantálva nincsenek senki által. 

I t t van a kúriának és a budapesti kir. Ítélőtáblának levéltára, 
semmi különösebb ellenőrzés alatt nincsen. Pedig mi volna hát a 
teendő ? Hiszen mindenki előtt, a ki egy pillanatig gondolkozik 
a tárgyról, tisztán áll, hogy a végezel az volna, hogy mindezen 
iratok a tudomány mai állása szerint birálatilag megállapítva, sajtó 
utján a nemzetnek, sőt az emberiségnek közkincsévé tétessenek. 
De a mig ezt a nagy czélt elérjük, addig mulhatlanul el kell 
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érni mielőbb azt, hogy ezek legalább regestával láttassanak el s 
az iratok mellett annak boritékán mindenütt rajta legyen az ira
tok regestája. 

De ha ezt sem érhetjük el, oda kell törekednünk, hogy lega
lább még a mi életünkben az országban létező összes iratokról egy 
egyetemes, összhangzó katalógus készíttessék és az a sajtó utján nyil
vánosságra hozassék, hogy a tudománynak ugy hazai, mint külföldi 
buvárlói tudomással bírjanak arról, hogy ezen iratokban mily kincsek 
rejlenek a nemzeti és egyetemes történelemre nézve. De avval az 
erővel — igen kérem a t. miniszter urat, fordítsa figyelmét erre a 
kérdésre — azzal az erővel, a mellyel most rendelkezünk, ugy az 
országos levéltárban, mint a nemzeti múzeumban még a tökéletes 
katalogizálás czélját sem érhetjük el soha. 

De ott vannak a vármegyék, törvényhatóságok és városok levél
tárai. Valóban kötelességemnek tartom, de nagyon kedves kötelessé
gemnek tartom, mint e parlament tagja, elismerésemet kifejezni azon 
családok iránt, a melyek áldozatot és munkát nem kiméivé, levéltá
raik gazdag tartalmát a sajtó utján a hazai és külföldi tudós világ
nak részint már rendelkezésére bocsátották, részint most bocsátják. 
I t t vannak a Zichy és Károlyi grófi famíliák és legújabban ugy érte
sültem : a Teleki és a Sztáray családok, ott vannak a Palásthy és 
Nedeczky családok s talán van még egy pár több is. De én meg 
vagyok arról győződve, hogy, ha a t. kabinet tagjaiban érdeklődés 
volna ezen nagy nemzeti ügy iránt és ha azok a főispán és alispán 
urak nagyobb súlyt fektetnének erre, mint a mandátum-szerzésre, 
hát akkor minden vármegye meghozná azt az áldozatot munkában 
és pénzben, hogy a maga levéltárának gazdag tartalmát a tudomá
nyos világ rendelkezésére bocsássa. Minden vármegye és minden 
város ; csak egy lelkes vezető, egy lelkes hang, a nemzeti érdekek 
iránt érzékkel bíró, kötelességét ismerő, lelkes államférfiú kellene s 
mindez megtörténnék néhány év alatt. Akkor azután a tudomány 
hivatott bajnokai képesek lennének arra, hogy egyetemes áttekintést 
nyújtó katalógus állíttassék össze legalább a tartalmáról ezeknek az 
okiratoknak, évszám szerint, tárgy- és betűrendben. Ez a legkevesebb, 
a mit a történetírás tárgyát képező oklevelekre nézve el kell érnünk. 
Es erre legalább az eszközöket megkell szereznünk; de azon 10 —12, 
vagy nem tudom hány ezer írttal, a mely most a költségvetésbe fel 
van véve, ismételten és ismételten kijelentem, ezt a czélt meg sem 
közelítjük soha. 

Ma pl. a nemzeti múzeumban azon örvendetes mozgalom után, 
hogy egyes kiváló családok levéltáraikat , ott helyezik el, a melye
ket még rendezni kell, a nemzeti múzeum szakszemélyzetének tetemes 
idejét erre kellvén fordítani, még a folyó ügyeket sem képesek elvé
gezni. Ugy hogy részemről szükségesnek tartom — határozati javas
latot nem adok be e tárgyban, mert attól félek, hogy a t. többség 
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leszavazza — felhívni a t. belügyminiszter úr figyelmét két dologra. 
Az egyik az, hogy a mennyiben az országos levéltár mai helyi
ségei megengedik, a szakerők ott annyi fogalmazó gyakornokkal sza-
poríttassanak, a mennyi találkozik s a levéltári fogalmazói és országos 
allevéltárnoki teendők végzésével megbizott férfiak száma még lega
lább tizzel szaporíttassék s valamennyi tisztességes fizetéssel legyen 
ellátva. Csak magában az országos levéltárban kell ekkora szaporí
tás, tekintettel arra, hogy, a mint hallatszik, a bécsi es. kir. udvari 
kamara magyar iratai is ide mihamarabb visszajönnek. Minthogy 
pedig előmenetel, előmozdítás ebben a hivatalban sincs, mert hiszen 
egy főlevéltárnak van, az pedig, — ha az isteni gondviselés úgy 
akarja — még 30 évig is élni és dolgozni fog, tehát az a levéltár
noki gyakornok oda fel nem juthat ; sőt az a két allevéltárnok is, 
még ha az isten egészségüknek kedvez, legalább annyi ideig él, 
hát előmozdításra kilátás itt sincs ; úgy hogy azok a tudományos 
képzettséggel biró fiatal emberek megőszülhetnek, megkopaszodhat
nak, életük minden örömét és virágát elhullathatják abban a nyomo
rúságos fogalmazói vagy titkári fizetéshen, ennélfogva legalább azon 
skála szerint, a mely skála szerint egyéb közigazgatási szakokban az 
előmozdítás történik, ezen férfiak fizetése javíttassák. Hiszen nem 
közönséges tisztviselők, nem közönséges hivatalnokok ezek. Ok a 
tudomány bajnokai, a kik a tudomány érdekében napról-napra nehéz 
harezot folytatnak, nehéz csatákat vívnak, egészségük és életük örö
meinek rovására. 

Nem egyetemes tudományossági czélokért — ámbár erre is áldozni 
kell az olyan nemzetnek, mint a miénk — hanem saját namzeti czél-
jainkért hozzuk ezt az áldozatott. 

Es ha megnézzük a nagyvilágnak, idegen nemzeteknek tudomá
nyos irodalmát, minden nemzet számára megvan a hely, minden 
nemzetnek meg van állapítva a szerepe, a melyet a művelődés nagy 
történetében elfoglal, fel van tüntetve állása és hivatása, melyet min
den nemzet a tudomány és a közművelődés haladásában az emberiség 
jólétére elfoglal és teljesít. De a magyar nemzeté nincs, arról az 
idegen tudomány, a német, orosz, franczia, angol igen keveset tud. 
Es nemzetünk ezer éves múltját, azt a fenséges szerepet, melyet az 
emberiség javára ez a nemzet ezer éven keresztül vitt és visel, 
kellőképen feltüntetve nem találjuk sehol. Miért nem találjuk ? Mert 
az idegen nemzetek tudományos férfiai a mi nemzetünk fiaitól várják 
azt, hogy az erre vonatkozó anyagot a múlt századok sötétjéből 
kihozzák a napvilágra és az egyetemes tudományosság rendelkezé
sére bocsássák. Ezt nem teheti más nemzet, csak a magyar. Ezért nem 
áldozhat más, csak a magyar nemzet. Ezt más tudományos világ fér
fiai el nem végezhetik sok minden oknál fogva, csak a magyar tudo
mányos világ férfiai. (Helyeslés). 

A mit Thaly Kálmán t barátom egy rövid, de fenséges kor-
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szakra nézve napvilágra hozott, tegye meg a nemzet egészében 
legalább egy más téren ; annyit talán megtehet, amennyit egy ember 
a maga szűk erejével képes volt megtenni. Én a XVI. századnál fénye
sebb korát nemzetünknek nem ismerem. Annyi hősi jellem, annyi 
fenség, annyi elszántság, olyan irtóztató küzdelem kelet és nyugat 
felől, mint amennyit a nemzet akkor tanúsított azon vadsággal szem
ben, melylyel a mohamedanizmus ránk rontott és azon vadsággal szem
ben, melylyel az önkényuralom nyugat felől rontott ránk : soha a 
nemzet oly erős, oly szép és fenséges nem volt. És ennek a XVI. 
századnak roppant gazdag kincsei eltemetve hevernek, legalább rend
szeresen nem ismeri senki, nem is ismerheti azokat senki. A rendezés 
nagy munkájához miért nem látunk hát hozzá? Miért nem akad 
egyszer egy államférfi, aki ama nyomorult szűk körben, melyet a 
67-es dolgok meghagytak számunkra, legalább a nemzetünk szive köze
pén élő értelemnek meg tudna és meg akarna felelni ? Miért nem akad 
egy államférfi, a ki egyszer már kész volna arra, amivel nemzeti önér
zetünket is emelhetjük és a világtudományt is előmozdíthatjuk? 
(Helyeslés.) 

Miért nem akad államférfi, a ki élére állna ennek az ügynek, 
mikor ez nem kerül milliókba, mint sok minden más, a minek nem
zetünk alig veszi hasznát ? 

Ezeket tartottam szükségesnek elmondani. Határozati javaslatot 
nem adok be, de a t. miniszter úr és a többség figyelmét felhivom 
erre a kérdésre. (Elénk helyeslés és tetszés a szélsőbalon.) 

2. 
Latkőczy Imre államtitkár válasza Eötvös Károly beszédére. 

T. ház ! Az előttem szólott képviselő úr imént elhangzott 
beszédjének azon részéhez, melyben az országos levéltár ügyével 
foglalkozott, óhajtok néhány megjegyzést fűzni. 

Az országos levéltár mostani alakulatában működése és hatás
köre alapszik részben törvényen, részben a kormány intézkedésén ; 
túlnyomó részben azonban a gyakorlat révén fejlődött. Az országos 
levéltár alapját megvetette az 1723 : XLV. t.-cz. abbeli rendelke
zése, mely szerint az állam a fontosabb közjogi természetű és egyéb 
okmányokat, úgyszintén egyes családoknak és magánegyéneknek ki
válóan nagy fontosságú okiratait az országos levéltárban őriztette. 
ITjabb törvényhozásunk csak az 1882: X X I I I . t.-cz.-ben intézkedik 
az Országos Levéltár kibővítése és gyarapítása érdekében, amennyiben 
elrendelte, hogy a két erdélyi országos levéltár, jelesen a gyula
fejérvári káptalan, valamint a kolozs-monostori konvent kezelése alatt 
levő levéltárak az országos levéltárral összeolvasztassanak. 

Thaly Kálmán: És a kamarai. 
Latkőczy Imre : A törvény tehát az országos levéltár gyara-
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pitása, kibővítése érdekében egyéb intézkedést nem tett, de igenis 
tett a kormány adminisztratív úton, jelesen már a 70-es évek elején 
intézkedett az iránt, hogy a régi erdélyi, ú. n. »gubernium« iratai 
beolvasztassanak, a mi megtörtént : legújabban pedig végrebajtatott 
a kormánynak azon intézkedése, mely szerint a thesauratus aktái 
szintén beolvasztandók. Tárgyalások vannak folyamatban és részben 
már eredményre is vezettek és végre is hajtattak az iránt, hogy a 
horvát országos levéltárból az 1849 és 50-es években elvitt iratok 
visszakerül jenek, azok részben már itt is vannak, csak a Nádasdy 
és Zrinyi-családokra vonatkozó okmányok nincsenek még itt, de 
ezekre nézve is alapos kilátás van arra, hogy a tárgyalások kellő 
eredményre fognak vezetni. (Helyeslés.) 

A t. képviselő úr különösen két óhajának adott kifejezést : 
hogy a hiteles helyek gondozása alatt lévő levéltárak egyesíttessenek, 
és hogy a fennállott kamarából a magyar érdekeket érintő okmá
nyok visszakerüljenek. Hivatalos tudomásom révén kijelenthetem, 
hogy mindkét irányban már régebb idő óta tárgyalások vannak folya
matban. A hiteles helyek által kezelt levéltárak visszaszerzése tekin
tetében még bizonyos elvi nehézségek vannak ; viszont az udvari 
kamarai iratok kettéválasztása hosszabb időt fog igénybe venni ; e 
részben tehát, habár elvi nehézség nem áll fenn, még egy kis ideig 
türelemmel kell lenni, míg a kormány által több izben hangoztatott 
s visszhangra is talált óhaj megvalósul. Ismételem tehát, hogy a 
kormány intézkedett a törvényhozás kezdeményezése nélkül is, hogy 
az országos levéltárba belekerüljenek mindazon okmányok, amelyek
nek bármi tekintetben országos, közjogi fontossága van. (Helyeslés.) 

Midőn 1867-ben az egyes minisztériumnak hatásköre szabá-
lyoztatott, az országos levéltár adminisztratív tekintetben a bel
ügyminisztérium alá helyeztetett ; ezóta a tulajdonképeni levéltári 
funkczión kivül kettős irányban működik még : tudományos és köz
igazgatási irányban. Tudományos tekintetben talán nem szükséges 
reflexiókat tenni, mert épen az előttem szólott képviselő úr a belügyi 
költségvetés ú. n. általános tárgyalása alkalmával elismerőleg nyilat
kozott e tekintetben. A közigazgatásira nézve szükségesnek tartom 
érinteni, hogy a levéltárnak ezen hatásköre kizárólag a gyakorlat 
alapján fejlődött. Ezt az állapotot a jelen kormány úgy találta, hogy 
novumakat nem létesített. Közigazgatási tekintetben az országos 
levéltár véleményező szakközege a belügyminisztériumnak minden oly 
közigazgatási irányú ügyek elintézésénél, a melyekre vonatkozólag nz 
országos levéltárban vagy okiratok, vagy más adatok léteznek. Czélja 
ennek az, hogy azon részint közjogi természetű, részint a multakra 
kiható ügyek a meglevő hagyományokkal és a nemzeti traditiókkal 
összhangzó szellemben intéztessenek el. E részben tehát, azt hiszem, 
a belügyminisztériumot szemrehányás nem érheti. 

Áttérve már most a t. képviselő úr által hangoztatott két 
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óhajra, t. i. a személyzet szaporítására és a helyiség kibővítésére : 
legyen szabad megjegyeznem, hogy a személyzet elégtelenségére vonat
kozó panasz reám az újság ingerével hat. 

Thaly Kálmán : Evek előtt említettem. 
Latkőczy Imre : Az országos levéltár főnöke, a ki e tekintetben 

legalább is illetékes egyén, e miatt sohasem panaszkodott, soha a 
személyzet szaporítása végett a belügyminisztériumnak előterjesztést 
nem tett. 

Arra, hogy a személyzet elégséges és a levéltár hivatását kel
lőleg betölti, bizonyíték az, hogy a hozzá intézett ügyek igen gyorsan 
intéztetnek el, és ha egyik vagy másik elmarad, annak nem a sze
mélyzet elégtelensége, hanem az az oka, 

Thaly Kálmán : Ez nem a tudományos működés ! 
Latkőczy Imre : hogy az egyes okmányok, különösen a régiek 

irása oly hibás, hogy ezeket tulajdonképen dechiffrirozni kell, a 
mi hosszabb időt vesz igénybe. Ez az oka annak, hogy egyik
másik ügy hosszasabban intéztetik el. De hogy a személyzet nem 
elégtelen, kitetszik abból is, hogy az orsz. levéltárból a törvény
hatóságok megkeresése folytán gyakran küldetnek ki szakértők az 
illető törvényhatósági városi levéltárak rendezése czéljából és az ily 
kiküldetés folytán támadó hézag az ügyek elintézésén nem látszik meg. 

Thaly Kálmán : Majd reflektálunk reá ! 
Latkőczy Imre : Ezt, mint a közbeszólásból kivettem, ne mél

tóztassék pusztán bürokratikus érvelésnek venni, hanem úgy, a mint 
a magyar közmondás tartja : Néma gyereknek az anyja se érti a 
szavát. Ha az, a ki nemcsak egy fél órára jön be, mint Eötvös Károly 
t. képviselő úr, 

Thaly Kálmán : En évtizedekig jártam be ! 
Latkőczy Imre: . . . hanem évtizedek óta szakszerűen foglal

kozik ez ügyekkel, nem emel panaszt és nem nyilvánít óhajt e tekin
tetben akkor azt hiszem, t. ház, hogy legalább is komoly megfontolás 
tárgyát kell hogy képezze a t. képviselő ur által előadott kívánság, 
a ki mintegy szatírával mutatott rá arra, hogy az országos levéltárban 
egy-egy 600 frttal dotált iroda-tiszt hogyan birjon annyi szakértelem
mel, hogy feladatát kellő mérvben megoldhassa. Hát engedelmet 
kérek, az országos levéltárban 600 írttal dotált egyén nincs is. 

Thaly Kálmán : Nem azt mondta ; az az igazságügyi kezelésre 
vonatkozott. 

Latkőczy Imre : Én úgy értettem a felszólalásából. (Mozgás. 
Elnök : csenget), hogy egész általánosságban kiterjeszkedett az orszá
gos levéltár összes ügyeire. A mi pedig a kérdés juridicus oldalát 
illeti, úgy hallom, hogy az igazságügyi minister úr ő nagyméltósága 
kivan e részben válaszolni. 

Hogy a személyzet a mai viszonyoknak teljesen megfelelő és 
kielégítő, azt mutatja a költségvetéshez mellékelt részletezés. Nem 
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akarom fárasztani, a t. liáz türelmét ennek előadásával, lianem csak 
általában megjegyzem, hogy ott 18 egyén van alkalmazva az öt 
hivatalszolgán kivül, mert hiszen méltóztatik tudni, hogy a levéltári 
funkczióknál ezekre is szükség van. 

Ami már most a helyiség elégtelensége tárgyában emelt panaszt 
illeti, az csak időleges lehet ; a mai viszonyok között a levéltár még 
teljesen elegendő az általa befogadandó okiratok elhelyezésére ; való
színű azonban, hogy a közel jövőben, amidőn az általam jelzett tár
gyalások sikerrel be fognak fejeztetni és nagyobb számú okiratok fog
nak az országos levéltárba bekebeleztetni : már elégtelen lesz. A helyi
ség bővitése azonban bizonyos kapcsolatban áll a f. évi január hó 
1-én felállitott közigazgatási birósággal. A mint méltóztatnak talán 
tudni, a közigazgatási bíróság csak ideiglenesen van elhelyezve és 
pedig a fennállott pénzügyi közigazgatási biróság, valamint a Fortuna 
helyiségeiben és ezenkívül még 8 szobában, a mely mintegy tartalék
ját képezte az országos levéltári helyiségnek és eddig nem lett fel
használva. 

Minthogy pedig a közigazgatási biróság elhelyezése — ismét
lem — csak ideiglenes és ez a biróság minden valószínűség szerint 
a közel jövőben megfelelő helyiségben másutt lesz elhelyezve : az igy 
felszabadulandó és az országos levéltárnak részint kiegészítő részét 
képező, részint azzal tőszomszédságos helyiségek felhasználásával a 
képviselő úr által hangoztatott óhajnak a levéltári helyiségek kibő
vítésére nézve elég lesz téve. Ezeket kívántam a t. képviselő úr 
szavaira válaszolni. (Helyeslés jobbfelől.) 

3. 
Thaly Kálmán beszéde. 

T. ház ! Egy nagy fontosságú kultúrintézménynél, az orszá
gos levéltárnál, melynek rovata a belügyi költségvetésnél a teg
napi napon fordult elő, két felszólalást hallottnak. Az egyik Eötvös 
Károly t. barátomé volt, a ki a tőle megszokott ékesszólással 
egy kissé bővebben foglalkozott azzal a tárgygyal, és elmondott dol
gokat, melyek azon nagy fontosságú kultúrintézmény állapotát ismer
tetik, részben új dolgokat, részben olyanokat, melyek e teremben már 
hosszú évek előtt elhangzottak volt. Akkor volt is momentán némi 
eredménye a felszólalásnak, azután megint abban maradt magyar mód 
szerint a dolog, hogy reá érünk arra még. En igen szeretem, hogy 
Eötvös Károly t. barátom ezen dolgokat előhozta, felmelegítette, hiszen 
egy évben egyszer van alkalom ezekről szólani, pedig nagy fontossá
gúak és ez alkalom épen a belügyminisztérium költségvetésének jelen
leg tárgyalás alatt levő rovata. Legfeljebb még per associationem 
idearum — a közoktatásügyi minisztérium tárczájáná] a múzeumról 
szóló rovatnál, a múzeumi levéltár czimén lehetne ezen dologhoz szólani. 

Eötvös Károly t. barátom szellemes felszólalását, úgy láttam, az 
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egész ház figyelemmel és érdekkel hallgatta. Többen azonban a kép
viselő urak közül, kik jelen voltak, nem ugyan nyilvános, de magán 
megjegyzéseket tettek a beszéd hatásáról, hogy csak egyszer-kétszer 
volt az archívumban, nem ismerheti jól stb. Ezért tökéltem el maga
mat, hogy én is hozzá szóljak ez ügyhöz, nem először a házban, mert 
Tisza Kálmán belügyminisztersége idejében többször, még bővebben, 
mint Eötvös Károly tegnap, szóltam e dolgokhoz, tehát ha Eötvös 
Károly barátomra vonatkozólag — bármily szellemes és magas röptű 
lett légyen az ő felszólalása — azok a kifogások, melyeket érintet
tem, tehetők, azért állok fel, hogy ezeknek a kifogásoknak a szemébe 
nézzek, annyiban a mennyiben netalán reám is vonatkoznának. Ezért 
szükséges, mielőtt a dolog meritumába mennék, megemlítenem, hogy 
szakszerüleg szólhatok és nem mint laikus éhez a tárgyhoz, hogy 
épen most február hóban lesz 30 esztendeje, a mióta én ezen levél
tárakat ismerem, bennük dolgozom és pedig 1867-től kezdve, mikor 
Lónyay pénzügyminiszterré kineveztetett és legelőször nyilt meg ezen, 
addig a kamara zárai alatt nagy titokban őrzött archívum és külö
nösen annak limbusa a történetkutatók előtt. Én voltam az első, a 
kinek a limbus megnyittatott, 8 vagy 9 esztendeig mindennap be
jártam, mindennap dolgoztam a pénzügyminiszter engedelmével s 50 
darabonként a nem regestált iratokat haza is vihettem, hogy délután 
is dolgozhassam. Miután a Rákóczi-kort és a vele összefüggő Thökölyi-
kort csak ezen levéltárban, 8 — 9 esztendő alatt bírtam feldolgozni, 
ugy hogy a még fokozatosan utána is előkerülteket azután dolgoztam 
föl, erre az egy korszakra vonatkozó adatokat, több száz ívet, még 
másolatokat, regestákat készítettem, azzal igazolhatom, hogy magam
nak saját kezemmel leirt több mint 1500 sűrű ívnyi jegyzetem van 
csak a Rákóczi korból és csak a limbusából ezen országos levéltárnak. 

Ezt azért hoztam fel, hogy láthassa a t. ház, mennyire dús
gazdag, kimeríthetetlen forrása ez a történeti adatoknak mindennemű 
irányban, és hogy csak egy ember egy korszakra vonatkozólag is 
jóformán élete javát, vagy egész életét töltheti ezeknek búvárlatával 
és feldolgozásával. Az Archívum Rákoczianum és az akadémiai Monu-
mentákban általam kiadott nagyobb terjedelmű okmányokon kívül, 
másfél ezer ív regestám van, mely a feldolgozást várja. 

Ha visszagondolok ezekre és ottani hosszas kutatásomra, önkén
telenül a klasszikus költő sóhaja eszembejut : » Heu mihi praeteritos 
Iupiter sí redderet annos !« De »sí redderet annos« akkor is ott 
kezdeném, és nem bánnám meg a rá fordított sok időt, mert az ily 
szellemi munka közben maga a munka gyönyöre a legszebb jutalom. 
(Elénk tetszés.) Nemzetünk legmagasztosabb alakjait, a legönzetlenebb 
szabadságharczéit, pl. I I . Rákóczi Ferenczet, Bercsényit, a kiknek 
köszönhetjük, hogy van még Magyarország és még beszélnek magyarul, 
és a kikre az idegen, főkép osztrák történészek annyi sarat kentek : 
ezen archívumokból lehetett csak tisztára mosni és visszaadni fényét 
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az idegenektől beszenyezett e márvány alakoknak. Nem hiába dolgoz
tunk tehát, én és többi történetbuvár társaim. Még az osztrák vezér
kar irói is kénytelenek most már tudomást venni e limbus adatairól ; 
már nekik sem »Rebell« többé Rákóczi hanem »Fürst der Confö-
derirten Stände,« mint a szathmári béke- okmányban áll; már ők 
sem pecsovicsabbak I I I . Károlynál, a ki megadta a fejedelemnek az 
őt megillető czimet. Mert az osztrákok nem értenek magyarul, lefor
díttatjuk ez okmányokat németre és szemük közé vágjuk. 

Es itt hálásan kell megemlékeznem Falk Miksa igen t. régi 
barátomról, a ki nagyon elterjedt lapját ily czélokra mindig örömmel 
nyitja meg. Most egy éve, hogy a hires ónodi gyűlésről általam fel
fedezett titkos aktákból irt tanulmányomat hat vezérezikkben közölte : 
hadd tudja meg a külföld, hogy a magyar nemzetre hamisított dip-
lnmatiai okmányok alapján ráfogott szennyfolt el van mosva a hazai 
archívumok kétségtelen adatai alapján. 

Ilyen és számtalan egyéb hasonló czélra való az országos levél
tár. Eötvös Károly t. képviselő társam erről tegnap itt, a tudomány 
magasztos szempontjából kiindulva, magasröptű beszédet tartott. Re
formeszméket ajánlt, hogyan kell a nemzet e kincsesbányáját értéke
síteni. És mi lett a válasz ? Előállt a kormánynak egy tagja, a 
ki — nem vonom kétségbe — igen szorgalmas és derék főhivatalnok 
lehet, és ad olyan választ, melyben mindennek van nyoma, csak az 
országos levéltár tudományos feladatának nem. 

Beszél arról, hogy a személyzet elég gyorsan teljesíti a rábizot-
takat, hogy, ha a belügyminiszterhez fordulnak a megyék, a levéltár
ban eleget tesznek kívánságuknak, és hogyha némely ügy nem megy 
eléggé gyorsan, ennek az az oka, hogy egyes aktáknak hibás az írása 
és hogy azokat dechiffrirozni kell. Elmondja, hogy néma gyermeknek 
anyja sem érti szavát, hogy a főnök sohasem tett előterjesztést a 
személyzet elégtelen volta miatt stb. 

No hát, t. államtitkár ur, én, a ki évtizedeket töltöttem e le
véltárban s most is bejárok, ha érkezésem van, noha már nagyjában 
befejeztem ott kutatásaimat, ismerem azt a derék személyzetet, nagyon 
qualifikált emberek egytől-egyig, tudósok, a kik elismerésre méltó 
tudományos munkákat adnak ki az akadémia vagy egyéb közegek 
utján a magyar történelem számára. Oly paleografus az egytől-egyig, 
a ki szakvizsgát tett és nincs egy se, a kinek valami nehézséget 
okozna akár egy Zsigmond korabeli okmánynak az olvasása, pedig 
ezek a legrosszabbak. A dechiffrálás tehát nekik nehézséget nem okoz, 
és e tekintetben készséggel elismerem az ő tudományukat. 

Ott vannak pl. I. Rákóczi György marginalis konczeptusai, gr. 
Pekry Lörincz levelei. Ezek okozhatnak nehézséget, de nem azért, 
mintha az illetők ne volnának erősek a paleográfiában, hanem csak 
készakarva voltak úgy írva, hogy csak a titkáraik olvashatták el. 

\ 
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De a paleográfiában ottan baj nincsen, e tekintetben ott kész 
emberekkel rendelkezünk. 

A mi a személyszaporítást illeti, hát azt ne várja t. államtitkár 
ur, hogy a levéltárnak érdemes főnöke tegyen e tekintetben előter
jesztést, várhat in infinitum. Mert Paulcr Gyula, a milyen nagy tudós, 
ép annyira szerény ember is és különben is jól tudja, hogy a pénz 
önöknek először a választásokra ós más politikai ezélokra kell és 
kegyelemmorzsa csak, a mit helylyel-közzel a tudománynak oda 
dobhatnak, hogy tessék-lássék valami. (Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 
A t. államtitkár ur tegnapi felszólalásában tisztán az adminisztratív 
szempontra fektette a fősúlyt. Hát arra elégséges a személyzet, ha 
valaki kamarás akar lenni önök közül ; oda megy, és ha őseit nem 
tudja, kinyomozzák, ha nemesi levelét akarja valaki, a Liber Regius-
ból kiírják, hitelesítik is, ha tudniillik benne van ; határigazításoknál 
szintén kiszolgáltatják a szükséges adatokat. A kurrens ügyek tehát 
úgy folynak ott, mint a karikacsapás. De nem ez a főczél, mert ha 
a »história magistra vitae« nagy elvének értékesítésére van szükség 
valahol, akkor mi magyarok vagyunk azok, mert történeti jogon fek
szik a mi nemzeti alapunk, a melyről ha leléptünk, végünk van. Ha 
valamely nemzetnek ápolni kell a levéltári okmányokban fekvő kin
cseket, akkor a magyar van arra hivatva. Erre pedig az a személyzet 
nem elégséges. Fenntartja ugyan valahogy a kurrens ügyeket, de 
hogy azokat a regestákat elkészíthesse, vagy egy oly generális kata
lógust teremtsen, a milyent Eötvös Károly t. képviselőtársam tegnap 
említett, azt ne várja, t. államtitkár ur. 

Ha a t. házat érdekli, elmondom, hogy miként állnak az ügyek 
abban az országos levéltárban, mint olyan ember, a ki 30 eszten
deig jártam oda. (Elénk éljenzés a szólsőbaloldalon.) Köszönöm az 
élj éneket, de én ezt nem tulajdonítom érdememnek, mert nekem 
benső ösztönöm sugallta e munkát és megnyugtat az a tudat, hogy 
dolgoztam. (Éljenzés.) 

Az országos levéltárnak magva tehát a régi kamarai levéltár. 
Én még mint olyanban dolgoztam több esztendeig benne. Ennek 
kihalt vagy kimenekült emigráns nemes családok lefoglalt birtokain 
talált levélgyüjtemények képezik a kincseit, s ezekkel mi történt ? 
A mi jószágaikra vonatkozott, azt a szepesi, budai, pozsonyi kamarák 
okmányaiból átvizsgálták és a mit jogilag értékesnek találtuk ezekből, 
azokat regestálták és lajstromba vették. A magánlevelezéseket pedig 
és kultúrtörténeti adatokat, a melyek reánk, hisztorikusokra a leg
nagyobb kincset képezik, mint haszontalanokat: »Inutilia,« »Nullius 
valoris« félre dobták. Igen jó, hogy mind meg nem semmisítették, 
hiszen utóbb majdnem valamennyit is ez a sors érte. Ezek képezik 
a mostani diplomaticum archivum legnagyobb részét : hozzájárul még a 
káptalani levéltárak és egyéb okmánytárak, mint pl. mostanában" a 
Hunyadi-levéltár, a melv Münchenből haza szereztetvén, oda oszta-



72 Levéltári vita az országgyűlésen. 

tott be. Ez a csekély személyzet igenis dolgozott rendszeresen, és 
munkásságának eredménye az, hogy a diplomatikai archívum 152b'-ig, 
tehát egész a mohácsi vészig teljesen katalogizálva és rendben van ; 
de már a czédula-katalogus, a regestában, a mely a rendszeres archi-
vumhoz hozzátartozik, még csak 1400 közül jár. Ez után jönnek a 
Zsigmond-kori hosszú okmányok, melyek innen az ajtóig érnének és 
a melyeknek száma iszonyú tömeg, mert roppant sok okmány kelt 
úgy Zsigmond hosszú uralkodása alatt, mint az utána következő 
Mátyás alatt. Hogy a mohácsi vészig ez a személyzet elérjen a re-
gestákkal, azt én nem fogom megérni. 

De most áttérek a limbusra, a hogy mondják, a melyben az 
újabb kornak, különösen a X V I — X V I I . és a múlt század levéltárai
nak legnagyobb kincsei rejlenek. És i t t be kell vallanom egy régibb 
bűnömet. (Halljuk ! Halljuk !) Jobb is azt bevallanom, mert meg-
könyebbszik utána a lelkem. En abban a bűnben leledzettem 30 évvel 
ezelőtt, a miben t. kollégám, Molnár János apát ur, csakhogy én 
csak egyszer cselekedtem meg. 0 pedig nagyon sokszor, t. i én is 
elkereszteltem, úgy mint a limbust. (Derültség ) Ez a limbus be volt 
dobálva, zsúfolva a szekrények fölé, a szekrények alá, a zugokba, 
folyosókra stb. Porolták is ezeket súlyos vessszőkkel, hogy szét
szakadtak az okmányok minden évben kétszer. Ez iratoknak nem 
volt nevük, olyanok voltak, a melyek Rákóczi, Bercsényi és más 
kibujdosott jó hazafiak lefoglalt levéltáraiból kerültek ide. 

A rengeteg jószágaikat elkobozó kamarai hivatalnokok ezen 
iratok közül a birtokokra és jogokra vonatkozókat registrálták ; hanem 
a művelődéstörténeti adatokkal telt nagy becsű diplomacziai és hadi 
leveleket, mint semmit érőket, inutiliákat félredobták. Ez még csak 
megjárta volna, de tettek egyebet is. (Halljuk. Halljuk.) Volt az 
egyetemnek egy papirosmalma Körmöczön s nyomdája Budán. Midőn 
a nagy tót szekerek a kész papirost hozták Budára, hogy üresen 
vissza ne térjenek, a kamarai archivumból megrakták azokat kise
lejtezett actákkai, sókönyvekkel, melyek iszonyú nagy protokollumok 
voltak. Ilyenkor a limbusból, a nullius valoris inutiliákból, vagyis H 
XVI., a XVII . és a XVIII- ik századbeli nem regestált okmányokból 
annyit raktak a tót szekerekre, a mennyi rájuk fért. Azokat elvitték 
Körmöczre, hol sokat áldoztak Xeptunnak, mert mint anyagot beáz
tatták a papirosmalomban. Ha azonban valaki ezen okmányokért 
valamivel többet igért, mint a mennyit maga a papiros megért : vehe
tett annyit, a mennyi neki tetszett. Ekképen mentették meg az acták-
nak egy kis részét, a melyek közül azok, a melyeket a tudós Jerney 
vett meg, jelenleg Kecskeméten a kollégiumi könyvtárban őriztetnek. 

Szerencse, t. ház., hogy ezekből az iratokból általában Valami 
megmaradt, de még ezt is nagy veszedelem fenyegette 1866-ban, 
mikor az akkori nagy hatalmú kamarai elnök Marcher a helyiségeket 
a szerencsétlen hadjárat után a sebesültek kórházává akarta átalaki-
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tani. Az akkori archívum direktora azonban, a ki egy becsületes 
kamarai tanácsos volt, a kinek szakképzettsége nem volt, az arehivu-
moklioz nem igen értett, jó magyar ember lévén, hogy a kapott 
utasításnak megfelelhessen és a kórodat berendezhesse, inkább felra
katta a szekrények tetejére, azok alá a folyosókra a fűtő lyukakba, 
és oda a hol csak helyet kapott ezen limbus aktáit csak hogy ne 
kelljen azokat megsemmisítés végett Körmöczre küldeni. Ez a derék 
ember Gervay Károly volt. Hálásan ejtem ki nevét, mert közvetve 
neki köszönhetem, hogy ottan 10 évig dolgozhattam, s mert ha ő igy 
»ein jár cl : ma nem volna semmink e nevezetes limbusból. 

így menekült meg, t. ház, a miről Eötvös Károly t. kép
viselőtársam tegnap tett szót, és a mi legnagyobb kincse levéltárunk
nak. Igaz ugyan, hogy ez még rendezve nincs, és hogy csak nagy 
fascikulusokban van elhelyezve, mikor én ott dolgoztam, számuk 
»Nro 903.« vagy pedig »Ad Nruni 903.« volt. 

Ebből sohasem jöttem én ki 8 esztendeig, még mindig Nr. 903 
volt a kezemben, némelyikben 5 — 6 száz, a másikban 40 — 45 darab. 
Az egyik aktának eleje hiányzott az egyik csomagban, a másik aktá
nak a vége a másikban ; sem számozva, sem rendezve nem volt 
semmi. E tekintetben utóbb annyira mentünk, éppen az akkori fel
szólalásom következtében, mikor még Tisza Kálmán volt a belügy
miniszter, hogy Pauler úr az országos levéltárnok a személyzet egy 
részét azzal bizta meg, hogy ezen limbust legalább évek és napok 
szerint rendezze. A mi az említett elkeresztelést illeti, nem azért 
neveztem én azt el limbusnak, mert olyan zsombékos, süppedékes 
mocsár, a milyenek Tolnában is vannak, és a mint azt Eötvös t. 
barátom mondta, hanem azért, mert mint a limbusban várják az elkár
hozott lelkek a felszabadulást, úgy itten az akták. Ez az én elke-
resztelésem és ebben a bűnben leledzem én együtt Molnár János 
t. képviselő úrral. Ezt az elnevezést azután továbbra is megtartották. 
E nagy mennyiségű, becses akták Pauler levéltárnok úr és a személyzet 
buzgalmából most már legalább fasciculusokba vannak rakva napok 
és évek szerint, a mennyire lehetséges volt. Katalógusok azonban 
még nincs, mert arra nem értek még rá ; azonban meg kell adni, a 
tisztviselők annyira lelkiismeretes pontossággal jái'tak el a rendezésnél, 
hogy ha pl. a Rákóczi-korból egy csonka akta került elő dátum 
nélkül : akkor hozzám jöttek, mint a ki évekig dolgoztam e korról 
s kértek, hogy segítsem meghatározni az akták idejét és én lehető
leg a pontos vagy legalább megközelítő dátummal láttam el vala
mennyit. A hivatalnokok elkövettek mindent, a mi lehető volt és 
erejüktől tellett, de nagyobb rendet ennél létrehozni nem birtak. Ez 
azonban nem elégséges, mert index nincs s mert ezek a missilis 
levelek tartalmazzák : a hadi, diplomacziai és belügyi aktákat és leve
leket. . Ezekre nézve én akkori beszédemben azt a módot ajánlottam 
Tisza Kálmán belügyrainisztersége alatt, hogy miután a személyzet 

, 
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elégtelen volt, megbízható idősebb embereket, latin nyelvet értő 
nyugdíjazott tanárokat és papokat kérjenek fel, kik állásuknak meg
felelő 3, 4, 5, 6 frt napidíj mellett dolgozzák fel az anyagot. Ezen 
eszme ellen Paulernak scrupulusa volt és azt mondotta, bogy ezeknek 
a nagy kincseknek mivoltát, nagy értékét ismerve, nem tud meg
nyugodni, mint az archívum főnöke, abban, hogy hivatali esküt nem 
tett emberek kezelésére bizassék a rendezés, bármi szigorú felügyelet 
alatt is, mert igen könnyen megtörténhetik, hogy egyes óvatlan pil
lanatban mégis csak el fognak egyes fontos akták tűnni. Igaza volt ; 
én azonban ezen ügygyei azóta is sokat foglalkoztam, hogy mi módon 
lehetne mégis segíteni a bajon ? Tehát most már más czélszerűbb 
módot ajánlok a t. belügyminiszter úrnak. Ez a mód pedig az, hogy, 
miután az archivum tisztviselői azon órákban tartoznak dolgozni, 
melyekben a minisztérium többi tisztviselői vannak elfoglalva s a melyek
ben azok meg is teszik kötelességüket, s miután az avancement ott 
a szakma szűk voltánál és a személyzet csekélységénél fogva mégis 
nagyon lassú, a mint Eötvös Károly t. barátom nagyon helyesen 
hangsúlyozta, minél fogva a tisztviselők kénytelenek szabad óráikban 
az akadémia által kiadandó, díjazott történeti munkákkal foglalkozni, 
a mit helyesen cselekszenek, szólíttassanak fel, hogy illő külön díjazás 
mellett szabad óráikat az archivum javára töltsék el. így Pauler 
skrupulusának is elég lesz téve, ha felesküdött hivatalnokok járnak 
be délután 3-tól 6-ig, 7-ig, hogy a limbus katalógusát elkészítsék 
külön átalány mellett, melyre pár ezer forintot évenkint szívesen 
megszavazhatnánk. Ez által az archivum szakszerűen fel lesz dolgozva 
és a hivatalnokok a történetírás és az archivum rendezése javára 
tölthetik azt az időt, melyet különben másutt kénytelenek tölteni, 
így 5—-6 év alatt a limbus katalogizáltatnék. 

Eötvös Károly t. képviselőtársam és a t. államtitkár úr is 
említették a hiteles helyek és a bécsi udvari kamara levéltárának 
lehozatalát, amennyiben minket illet, és a nemzeti múzeum levéltárát. 
Ezekről is szólanunk kell, inert kapcsolatban vannak az országos 
levéltár ügyével. 

A hiteles helyekre nézve igaza van Eötvös Károly t. képviselő
társamnak. Azoknak iratai kétfélék. Azokat, a melyek birtokaikra 
vagy egyéb ügyeikre vonatkoznak, tőlük elvenni nem lehet, mert 
magántulajdont képeznek, de a mint az állam felügyel arra, hogy 
birtokaikat ne devasztálják, ép úgy joga van felügyelni közérdekű 
irataikra is. 

A locus credibilisek némelyikében vaunak most is, akik érte
nek hozzá, így Esztergomban, Pannonhalmán ; Szombathelyen tudo
másom szerint nincs, onnan tehát kopizálni lehetetlen. Hogy Vesz
prémben van-e, azt nem tudom. Váradon van, de ott meg okirat 
nincs, a sok háború következtében a régiebbek elpusztultak. Leleszen 
ágyú fojtásnak használták az okmányokat, gróf Bercsényi Miklós, a 
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nagy kuruez vezér vette el a tüzérektől s ő küldte vissza Leleszre. 
Ma is akta Bercsényianá-nak nevezik azokat, melyek legjobban 
érdeklik az alföldet, mert az alföldre vonatkozó iratokat Lelesz 
őrizte. I t t nincs senki, a ki képes volna lemásolni régi okmányokat. 
Nyitrán van ugyan egy kanonok, de ez sem a hiteles hely levél
tárával, hanem csak a káptalanival foglalkozik. Ismerem a nyitrai 
levéltárat. Magamnak is majdnem áldozatul esett az egyik szemem, 
oly nyomorultan van elhelyezve a levéltár a vártoronyban. 

Ezekre a kincsekre teljes joga van az országnak. Azt mondja 
a t. államtitkár ur, hogy nézetkülönbségek forognak fenn az átvételre 
nézve. Engedelmet kérek, i t t nézetkülönbség nem foroghat fenn. 
A birtokaikra vonatkozó levéltár kétségtelenül a káptalané vagy a 
konventé. A többire az országnak kétségtelenül joga van, ha az illető 
káptalan vagy konvent nem akar gondoskodni arról, hogy mindenütt 
egy, vagy — hogy a helyettesítés eszközölhető legyen — két, a 
paleográfiai szakvizsgát letett egyén alkalmaztassák, hogy a szokásos 
taksa mellett, akárminő korbeli okmány másolatát ki lehessen adni 
a feleknek, ha nem akarják, kényszeríteni kell őket arra, hogy a 
hiteles helyek úgy kezeltessenek mint az országos levéltár. 

Ez a legegyszerűbb megoldási mód. Nagyon kérem a t. miniszter 
urat, ne procrastináljuk ezt a dolgot sokáig, mert még úgy járha
tunk, mint a gyulafejérvári levéltár, melynek nagy része az újabb 
időben semmisült meg. 

Kolos-Monostorról is felhozták a levéltárat ós ott hagyták a 
monostorra magára vonatkozó magán levéltárt, az ott helyben van, 
de a közlevéltárt baj nélkül ide lehetett hozni. Ha pl. valaki, mint 
az egri érsek vagy a pannonhalmi főapátság, ragaszkodik ahhoz, hogy 
tovább is ott kezeltessék a hiteles helyi archivum, tartson mindig 
kéznél képzett paleografusokat, mert telik a tudós papokból és 
benediktinus szerzetesekből elég. Ily feltétel alatt ott lehet hagyni, 
de reverzálist kell venni a főpaptól, hogy tőlük bizonyos taksáért 
kikaphasson akármely fél pragmatikus hiteles másolatát valamely 
okmánynak. Mert Esztergomban például nem lehet követelni Pór 
Antal kanonoktól, hogy 2 frtért másolja le nekem azt az okmányt, 
a mit keresek, vagy nem lehet azt kivánni Knauz Nándor préposttól 
sem, hogy tegye meg ugyanezt a pozsonyi káptalan archivumára 
nézve. Ezek tudják az okmányokat olvasni, más ott alig képes erre, 
de ezen urak 2 vagy 5 frt vagy nem tudom mennyi taksáért nem 
fognak bárkinek is okmányokat másolni. 

Ezeken a helyeken tehát annak, a ki meg akarja tartani a 
hiteles helyet, tessék szakszemélyzetet is tartani. Nagyon kérném 
különben ezeknek a káptalani levéltáraknak mielőbbi bevonását, mert 
az országos levéltárban a diplomatikai aktáknak beleolvasztása az 
ante-mohácsiánába akkor fog csak befejeztetni, ha e hiteles helyek 
országos érdekű iratai mind be lesznek vonva. 
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A mi must már a bécsi udvari kamara okmányait illeti, itt 
tömérdek van magyarországi eredetű. Mikor lefoglalták itt a kihalt 
családok vagy kibujdosott főurak, nemesek birtokait, a budai, szepesi, 
pozsonyi s más kamarák beszedték az iratokat is s azután a limbust 
itt hagyták. A birtokokra vonatkozó részt a bécsi kamara illetékte
lenül bekivánta informáczió végett, hogy az érték czím mellett 
megállapíthassák, hogy a birtokot zálog- vagy örökjogon birták-e, 
hogy kiterjedt-e az adomány a női ágra, vagy nem, mert ehhez képest 
taksálták meg az új vevőt. Ilyen aktát tömérdeket vittek Bécsbe. 
Az udvari kamara kivonta belőle a kivonandókat, hogy ítéletét 
megalkothassa s mikor véleményét megalkotta, az aktákat örök időre 
ott felejtette, csak az elintézést küldte ide vissza. 

Ott maradtak továbbá a Nádasdiak pottendoríi uradalmára, 
vagy a határszéli pozsonyi vidékekre vonatkozó irományok. 

Nagyon jó forrásból tudom, hogy e magyar aktáknak az orszá
gos levéltárba való bekebelezése ellen semminemű elvi akadály nem 
forog fenn. De az a baj, hogy, ha nem élünk az idővel, ez a mos
tani jó alkalom elröppen. Nem akarok világosabban beszélni, de jól 
tudom az osztrákok nagy irigységét mi irányunkban minden szem
pontból. A kedvező alkalmat nem szabad »ad kalendas graecas« 
halasztani, mert ha a a közös pénzügyminisztériumban változás lesz, 
majd találnak ők akkor ürügyet arra, hogy a magyarokat jogosan 
megillető akták soha haza ne kerüljenek. (Igaz ! Ugy van ! a szélső
baloldalon.) Ezért kell sietni a dologgal, úgy is hosszú évek óta így 
van már s én tudnám az okot is, miért van így ? A mostani bécsi 
főlevéltárnoknak és a melléje rendelt személyzetnek nincsen elég 
érkezése a szeparáczióra s talán ezen múlik. Ez legalább az egyik ok. 
Ha ezek a sokféle hasznos foglalkozással, közügyi dolgokkal annyira 
el vannak foglalva, hogy ezt nem végezhetik el, akkor nincs más 
mód, mint innen küldeni ki az országos levéltár személyzetéből 
egy-két szakembert a kiválasztás végett, hogy haza hozzák. A mi 
minket illet, mert — ismétlem — elröppen a mostani jó alkalom, 
s azután hiába a kapaszkodásunk utána. 

Eötvös Károly : Három év óta van ez az alkalom, de Latkóczy 
űr nem tud róla. 

Thaly Kálmán : S akkor, ha ez meg lesz, azokat a generális 
indexeket, a melyekről Eötvös Károly t. barátom a tegnapi napon 
oly szépen nyilatkozott a tudomány magas szempontjából és a magyar 
nemzeti szempontból, csak akkor lehet elkészíteni s közzé tenni. Ha 
akkorra a limbus is oly módon lesz rendezve, a mint mondottam, és 
a hiteles helyek archívumai olyatén módon bevonatnak, a mint aján-
lám, mert olyatén módon lehető, ha az udvari kamarai levéltár is 
i t t lesz, akkor lesznek majd azok a szakszerű regesták kinyomathatok, 
kötetenkint kiadhatók, mert az egész művelt világon ritka nemzetnek 
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maradtak meg levéltárai úgy, mint nekünk — hála Istennek — min
den viszontagságok daczára. 

Akkor majd Kálmán király okmányaitól kezdve, a melyek a 
legrégibbek, a szatmári békéig temérdek kötetben lesznek ezen kincsek 
közzétehetők. 

Eötvös Károly t. barátom a nemzeti múzeum levéltáráról is 
megemlékezett, a mely utóbbi időben jelentékenyen szaporodott ; igen 
előkelő nagy családoknak, mint a gróf Eorgách-családnak, amely a 
legrégibb ma is élő arisztokrata család az országban, mely IV. Bélától 
kezdve mindig zászlósúri szerepet vitt, okmányaival, egész levéltárá
val és sok másokéval is, igy a báró Balassáékkal is ide került ; ezeknek 
rendezése foglalja el a múzeum nagyon szűkre szabott levéltári 
osztálya szakerőit. 

Eötvös Károly t barátom emiitette tegnap jó humorral, hogy 
egy egér-fészket mutogatnak ott, amelyben az egerek apraja-nagyja 
tanyáz. Ez igy is van. Akit érdekel, menjen el a múzeumba a levél
tári osztályba, lát ott furcsa vashengereket, görgeteg formájú okmány
tartókat, a melyeket, ha az ellenség jött, arra használtak, hogy bele
rejtették az okmányokat ; kocsira rakták, tiszta vasból való záros 
hengerek ezek, a melyeket török-tatár, német elől félreeső helyeken 
mocsárokba rejtették, ezekbe viz sem hatolhatott, — egyéb, csinosan 
faragott tölgyfa-ládák és vasszekrények között mutogatnak, mondom, 
egy egérfészket is. TJgy tudom, hogy a Balassáék szekrényei közül 
való, de meg kell adni, hogy nem a múzeumban fészkelték bele 
magukat az egerek, hanem Hrabóczon, Zemplén vármegyében. És oly 
művésziesen van okiratszalagokból összerágicsálva, hogy becsületére 
válik azon tudós egereknek, s mint kuriózumot mutogatják a múzeumi 
levéltárban. Ez azonban az illető urak gondossága rovására ne értes
sék : mert ők kellőképen őrzik ezeket ; az egerek pusztitása ezelőtt 
történt. Mennyi kincs pusztul el ily módon ! Magam is kéményekből, 
padlásokból szedtem össze sok dolgot, igy a gróf Cziráky-családnak 
1254-ből való legrégibb okmányát a mosókosárban, a kocsisok és lová
szok számadásai között találtam meg Pozsonyban, az Esterházy-palo-
tában. Most persze már büszkén őrzik, mint nevezetességüket. Némely 
helyen lószerszámot tisztogatnak okmányokkal a nagy uraknál, másutt 
a kertészeknek adják ki, kik az üvegházak ablakait törülgették ilyen 
jeles aktákkal. Efféle helyekről kellett megmenteni, elhozni s a nem
zeti múzeumban deponálni azokat. Az országos levéltárban is vannak 
ilyen letéteményezett családi levéltárak, a melyek gondosan őriztet
nek és, amennyire a személyzet elégtelensége engedi, lassacskán ezek 
is rendeztetnek. Szóval a mint ezek, úgy a limbus rendezését is, ha 
azon módon, a mint ajánlottam, megkezdjük, 5—6 év alatt meg 
lehet csinálni 1400-tól 1526-ig a regcsztálást, azonban a jelen sze
mélyzettel én legalább meg nem érem. A katalógusok kinyomatását 
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pedig addig nem lehet elkezdeni sem. Idegen tudósok előtt most is 
szégyen azokat megmutatni. 

A mit Eötvös Károly t. barátom említett, hogy 600 frtos szak
avatatlan irodatisztek őrzik e kincseket és a mire az államtitkár 
úr azt felelte, hogy ilyen fizetésüek nincsenek is ; arra vonatkozólag 
azt kell megjegyeznem, hogy itt tévedés forog fenn. Mert Eötvös 
Károly t. barátom fölhozta a régi kerületi táblákat, mint Kőszeg, 
Nagyszombat, Eperjes, Debreczen. Ezekre mondta ő. hogy a levél
tárakat 600 frtos tisztviselők kezelik. A nagyszombati talán itt van, 
de a másik, pl. az eperjesi, az ott maradt Eperjesen, a törvényszék 
irattárnokának, ilyen 600 frtos hivatalnoknak a felügyelete alatt áll. 
Ott tessék a baj okát keresni, nem hogy azok mulasztanának, a kik 
itt vannak az orsz. levéltárban. 

A múzeumba akárki megyén, láthatja, hogy ott nagy rakások
ban vannak a családi iratok, személyzet nincs annyi, hogy rendbe 
szedhesse azokat, noha folytonosan dolgoznak. 

T. ház ! E dolgokat alaposan kell orvosolni és azok módszerét 
is más nyélbe ütni, mint eddig volt. Azt mondta a t. államtitkár ai
es igen helyesen, hogy az országos levéltárnak mostani funkcziója rész
ben tradicziók útján fejlett úgy ki, a mint kifejlett és nem ujabbi 
beosztás. 1867-ben azért osztatott be a belügyminisztériumhoz, mert 
az öreg Török János volt akkor ott nádori levéltárnok. Ott volt 
egy kis egy emeletes házikó a belügyminisztérium mellett, abban volt 
a nádori levéltár és a belügyminisztérium, illetőleg a helytartó tanács 
felügyelete alá tartozót. Mikor a pénzügyministerium épületéből a 
dúsgazdag kamarát, a levéltárt is, a melyben én dolgoztam évekig a 
limbussal, elvitték, ez is a belügyminisztérium hatásköre alá adatott. 
Tisztelem én a közigazgatási hatáskört, de hogy az országos archi-
vum és az abban levő roppant fontosságú iratok egynehány kama
rásságot kereső, a Liber ítegiusokban nemesi diplomákat kutató ked
véért ott maradjon, ez aránylag csekélység, és ezen archivumnak 
nemzeti és tudományos fontosságához képest, a melyre reá mutat 
Eötvös Károly t. képviselőtársam és a melyet csak szakszerű tudo
mányos kezelés mellett lehet értékesiteni, a mi mostani állapotánál 
fogva, de egyéb okoknál fogva is aligha történhetik. 

Mi történik a külföldön ? Minden közarchivum tudományos 
intézetnek tekintetvén, a közoktatásügyi miniszter hatásköre alá tar
tozik. Tudjuk, hogy a nemzeti múzeumnak levéltára is oda tartozik. 
Ezen nemzeti múzeumi levéltárat, melynek nagyon szűkre szabott 
személyzete van, egyesiteni kellene az országos levéltárral, mert rokon 
szakok ; a ki a nemzeti múzeum levéltárában dolgozik, az, tudjuk, 
hogy nem fog dolgozni pl. mineralogiai determinatiókkal, és ha igy 
e két levéltár személyzete egyesittetik, megnagyobbodván a létszám, 
mégis valamivel nagyobb lesz az előléphetési reményük is az ott levő 
tisztviselőknek, és biztosak lehetünk arra nézve is. hogy azok szak-
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emberek lesznek. Mig igy két ministerium alatt lévén a két levéltár, 
különböző és nagyon nehézkes a kezelés, a feldolgozás ; pedig ha a 
belügyminisztérium hatásköre alól kivétetnék az országos levéltár, amint 
ezt a tudományos szempont kivánja és a közoktatásügyi miniszter 
hatásköre alá tétetnének : a két levéltárban alkalmazott tisztviselők 
egy nyomon, egy módszer szerint működhetnének. 

Miután ehhez a fontos kérdéshez csak egyszer lehet egy évben 
szólni, nagyon jól tette Eötvös Károly t. képviselőtársam, hogy fel
szólalt. En, mint aki ez ügygyei ismerős vagyok, mert mesterségem, 
kötelességemnek tartottam elmondani azokat, a miket elmondtam, sine 
ira eü studio. Hiszen elvihetne az Ármány, vagy mondjuk magyarán, 
elvihetne az ördög a dolgot, hogyha még az ilyenekben is a párt
politikai tekinteteket vennők figyelembe. Kulturális ügyekben a párt
politikának helye nincs. (Helyeslés jobbfelől.) I t t , csak úgy mint a 
kultuszminisztérium számos feladatánál, tisztán magyar nemzeti és 
tudományos szempontból kell felfogni a kérdést és azért kérem az 
igen t. tíiloldalt : vegyék azon jóindulattal az én felszólalásomat, mint 
a minő jóindulattal tettem, és ne idegenkedjék tőle különösen a t. 
kormány, netalán azért, hogy ellenzéki oldalról jött, mert hiszen oly 
embertől vitattatott meg most ez a kérdés, a ki életének java részét, 
30 esztendőt szentelt a történeti kutatásoknak. (Éljenzés.) Talán 
némileg jogosulva vagyok e szerint hozzászólani, tehát a mi meg
valósítható, méltóztassanak megvalósítani és ne vegye zokon indítvá
nyomat a t. belügyminiszter úr sem, — hiszen ez nem személye ellen 
irányul — hiszen ő úgyis másnemű igen fontos ügyekkel foglalkozik, 
én elvi okokból, a történelmi tudományszak szempontjából ajánlom 
azt, hogy az országos levéltár vétessék ki az ö tárczája köréből ós 
tétessék át a kultuszminiszteréhez. így van az egész művelt világon 
és Magyarország csak a czivilizált államok példáját fogja e tekin
tetben követni. (Helyeslés a szelő baloldalon és jobbfelől.) 

Ezen dolgokat én sem egyéni, sem pártszempontból, hanem a 
nemzeti tudományosság és a magyar kultúra rám nézve egyedül irány
adó szempontjából tartottam szükségesnek elmondani. A tétel ellen 
különben kifogásom nincs, sőt részemről oly csekélynek tartom azt, 
hogy erre a czélra, a magyar történetkutatás czéljaira, többet is haj
landó volnék megszavazni. (Altalános helyeslés és éljenzés.) 

4. 
Perczel Dezső' belügyminiszter beszéde, Eötvös Károly és Latkőczy Imre 

felszólalásai. 

T. ház ! Nagyon röviden kivánok azon kétségtelenül nagy-
érdekü vita után, amely az országos levéltár tételénél a tegnapi és 
a mai napon elhangzott, felszólalni és nem annyira azon ezélhó], 
hogy én is bebocsátkozzam azon tudományos értékű fejtegetésekbe, 
melyeket hallottunk, hanem hogy néhány kijelentést tegyek, a melyek 
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egynémelyike talán alkalmas lesz ugy a ház tagjait, mint a nagy 
közönséget is megnyugtatni. 

Legelső sorban kijelenteni tartozom, hogy az országos levéltár 
élén ez idő szerint szerencsénk van oly egyént birni, aki úgy is mint 
köztisztviselő, úgy is mint tudományos szakember, az országnak két
ségtelenül elismerését, valamint az én bizalmamat is a legmagasabb 
mértékben kiérdemelte. (Helyeslés.) 

En tehát mindazon dologban, amelyek a országos levéltárnak 
úgy is mint hivatalnak, úgy is mint tudományos eszköznek vezetését 
és kezelését illeti, a leghatártalanabb bizalommal viseltetvén iránta, 
javaslatainak mindenkor a legkészségesebben adok helyet. 

Meg kell nyugtatnom a t. házat az iránt is, hogy igenis tudom, 
hogy valóban igen sok alapja van annak, amit a képviselő urak fel
hoztak ; de másrészt hozzá kell tennem, hogy azért az országos 
levéltár rendezetlenségéről vagy pongyolaságáról szólni nem lehet ; 
mert igaz ugyan, hogy az tudományos szempontból nincs egészen 
felhasználva, de hiszen a felszólaló képviselő urak sem fogják taga
dásba vonni, amint épen az akadémiának legtöbb kiadványában lát
ható, hogy igenis felhasználták azt az anyagot, a mely az országos 
levéltárból rendelkezésükre bocsáttatott. (Igaz ! Ugy van !) De a 
levéltár fejlesztésére is az utóbbi időben igen sok történt. I t t van a 
Hunyadi-levéltár megszerzése, mely az 1896. évben hajtatott végre. 
(Igaz ! Ugy van ! jobbfelől.) Bajorországból szerencsések voltunk meg
kapni a Hunyadi-levéltár egyes darabjait. A kamarai levéltár Magyar
országra vonatkozó részének átvétele és részünkre való kiszolgáltatása 
iránt abszolúte a legkisebb elvi vagy más akadály sem forog fenn. 
tisztán csak az egyes daraboknak kiválasztása és elküldése van hátra. 
Ez folyamatban van és biztosithatom a t. házat, hogy ennek siettetése, 
a mennyiben az én hatáskörömbe tartozik, rajtam múlni nem fog. 
(Helyeslés.) 

Ép igy vagyunk a hiteles helyek levéltárainak átvételével. Ez 
régi dolog, régóta levélváltás folyik e tekintetben. Epen e napok
ban, talán 10 nap előtt, voltam abban a helyzetben, hogy megsür
gettem két káptalant, a melyek válaszaikkal még hátralékban vannak. 
Mihelyt ezek megérkeznek, úgy a mint eddig foglalkoztunk vele, 
siettetni fogja a belügyminisztérium azt is, hogy ezen levéltáraknak — 
értve mindig a publikus részt, mely nem a káptalant, mint birtok
tulajdonost illeti — az országos levéltárba való beszállítása biz-
tosíttassék. 

Eötvös Károly : Még meg sem kezdődött ! 
Perczel Dezső belügyminiszter : A képviselő ur itt azt kiáltatta 

közbe, hogy meg sem kezdődött Az átvétel nem, de a tárgyalás igen. 
Felhozom az egri káptalan esetét. Ez a leghatározottabban 

megtagadta az átadást. 
A kérdés tehát nem olyan, a mely a belügyminiszter egy toll-
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vonásával elintézhető volna. De biztosithatom a t. házat, hogy a 
tárgyalás folyik, és mihelyt alkalmas stádiumba jut, a megoldás be 
fog következni. 

I t t van továbbá a levéltár helyiségének a kérdése. Teljesen 
igazuk van a t. képviselő uraknak, hogy az a helyiség, melyben az 
országos levéltár ez idő szerint van elhelyezve — a régi helytartó
sági levéltárnak egy része — semmiféle szempontból nem felel meg 
a czélnak. De e tekintetben, és hozzá tehetem hogy épen azon 
alkalomból, hogy a most életbe léptetett közigazgatási bíróságnak 
alkalmasabb elhelyezése szempontjából a belügyminisztériumi épületet 
abban a részében, a mely a vár uri-utczai vonalát képezi, ki kell 
építeni, e részben már is megkerestem a kereskedelemügyi ministert, 
hogy ily tervet készíttessen, a melyben e bíróság elhelyezhető lesz és 
ezzel kapcsolatosan a belügyminisztérium udvarában a két traktus az 
országos levéltár elhelyezésére a mostani kor igényeinek teljesen 
megfelelő helyiséget nyújthasson. (Helyeslés.) 

Végre, t. ház, még csak Eötvös Károly t. képviselő urnak egy 
megjegyzésére kell hogy kiterjeszkedjem, arra, melyben a megyei 
levéltárakról szólt. (Halljuk ! Halljuk !) En teljesen méltánylom és 
teljesen értem is e felszólalását, örömmel is fogadom annyiban, a 
mennyiben ez az egy felszólalás igen alkalmas arra, hogy egymagá
ban megdöntse azt a két napi érvelést, a melyben a t. képviselő ur 
itt e házban az önkormányzat érdekében kifejtett. (Tetszés jobbfelől.) 
Mert ha valami sajátos tulajdonsága van a vármegyének, a saját 
székházán kivül, a levéltára az. (Igaz ! ügy van ! jobbfelől.) Már most 
ha ennek a kezelése, tudományos felhasználása is olyan, mely nem 
az önkormányzat körébe tartozik, hanem ezt is a kormánytól kívánja, 
akkor ennél fiagransabb bizonyítékot nem szolgáltathatott arra, hogy 
a tekintetben a mi álláspontunk a helyes. (Helyeslés és tetszés 
jobbfelől.) 

Maga a tétel nem támadtatván meg, kérem a t. házat, méltóz
tassék azt elfogadni. Végezetül csak kijelenthetem, hogy a legna
gyobb örömmel veszem azt a minden oldalról nyilvánuló áldozatkész
séget, melylyel a ház az országos levéltárnál esetleg általam javas
latba hozandó személyszaporitás iráni' most már előleges készségét 
kinyilvánítani szives volt. (Általános élénk helyeslés.) 

Eötvös Károly : T. képviselőház ! Félreértett szavaim helyre
igazítása czimén óhajtom a t. ház kegyes figyelmét egy pillanatra 
igénybe venni. Nem a t. államtitkár ur tegnapi beszédére reflek
tálok, mert ő nem szavaimat értette félre, egész beszédemet félre 
értette, sőt egész beszédemet meg sem értette (derültség a bal- és 
szélsőbaloldalon), hanem a t. belügyminiszter úr által a vármegyék 
levéltáráról mondottakra. En nem azokat értettem, hanem a városi, 
törvényhatósági levéltárakról beszéltem, a melyek között még becse
sebbek is vannak, mert a török, tatár és német barbarizmus 
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által nem dulattak fel annyira némely felvidéki városban. Én azokat 
is említettem, de a t. belügyminiszter úr szintén alaposan félreértett, 
mert én nem azt mondtam, nem is gondoltam, hogy a kormány, vagy 
a miniszter avatkozzék bele, hogy mi történjék a vármegyék és tör
vényhatóságok levéltárával — hanem abból az analógiából, hogy egyes 
előkelő, főbb, de köznemes családok is elég anyagi áldozatokkal, 
erkölcsi érzékkel, fáradalommal és buzgalommal családi levéltárukat 
sajtó utján a nemzet tudományossága rendelkezésére bocsátották és 
bocsátják, következtettem, hogy mennyivel inkább megtennék ezt 
azok a vármegyék, ha volna egy férfiú, egy államférfiú, a ki ennek 
az eszmének az élén állana, buzdítólag, serkentőleg, a tudományos
ságnak ós a hazafiságnak nagy szempontjai által engedve magát 
vezéreltetni. Azt mondtam, fáj nekem, hogy ezt az államférfit azokon 
a piros székeken nem látom 30 esztendő óta és keletkezőben sem 
látom ma sem. Nem az önkormányzatot akarom ezzel megtámadni, 
ámbár megjegyzem : minden vármegye a leghazafiasabb, a legszíve
sebb örömmel venné, ha az ország koi'mánva a tudomány nevében és 
érdekében oda szakférfiakat küldene ki időnként. Minden vármegye 
a legnagyobb buzgalommal nyitná meg levéltárát, hogy azok a szak
férfiak abba betekintsenek s a mi rendezésbeli hézag ott van, annak 
pótlására segédkezet nyújtsanak és azt az anyagot tudományos fel
dolgozásra alkalmasabbá tegyék. A mit pedig a vármegyék és a. 
vánnegyei törvényhatóságok hazafias örömmel vesznek, abban az ön
kormányzat megtámadása nincs. A tudomány és a hazafiság érdeké
ről van itt szó, nem pedig nagy politikai elvek ilyen vagy olyan 
valósításáról. Várom a t. belügyminiszter úrtól . . . 

Elnök : Kérem, a képviselő ur nagyon is megmagyarázta sza
vait, méltóztassék ehhez tartani magát. (Derültség.) 

Eötvös Károly : Bocsánatot kérek, befejezem rögtön. En azt 
gondolom, erre a nagy megmagyarázásra nagy szükség is volt. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy abban az igen t. belügymi
niszter úrral egyetértek, hogy az az érdeklődés, mely itt a háziján az 
ügyet most kísérte, csakugyan üdvös dolog lehet, de csak akkor, ha 
a t. belügyminiszter ur mai állásában ennek az ügynek tovább is élén 
marad és tovább is azzal az érdeklődéssel és buzgalommal intézi, 
mint a minőt most Ígérni szives volt. 

Madarász József: Csak hozzák haza az iratokat! 
Latkőczy Imre: Személyes kérdésben kérek szót. Az előttem 

szólott t. képviselő ur tegnapi beszédére utalva azt mondta, hogy 
én azt meg nem értettem. Ez kétségtelenül csak beszédjének egy 
részére vonatkozhatott, mert azokra a kívánalmakra, a miknek kife
jezést adott a képviselő úr, én tegnap — legalább ugy emlékszem — 
és Thaly Kálmán ur mai felszólalása is igazolja, ezt a választ meg
adtam. Ha nem értettem meg beszédjének egy részét, helyesebben 
félreértettem, annak nyitja épen az ú. n. tudományos irányban 
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rejlik, a melyre nézve .Eötvös Károly ur már a költségvetés általá
nos vitája alkalmával elismerőleg nyilatkozott, tegnapi beszédjében 
pedig épen ezt tette kritika tárgyává. (Tetszés jobbfelől.) 

Eötvös Károly : Személyes kérdésben kérek szót. (Elénk de
rültség.) 

Elnök : De kérem, miben lett a képviselő ur megtámadva ? 
Eötvös Károly : Személyes felszólalás ezimén, tiz szóval elintézem. 
Elnök : Kérem, tessék ; hiszen joga van a képviselő urnak, de 

kérem ehhez tartani magát és nem czáfblő beszédet mondani. 
Eötvös Károly: T. képviselőtársam, az államtitkár ur felszó

lalása oly szinben tüntethetné fel az enyémet, mint ha én az orszá
gos levéltár személyzetének tudományos működését biráltam volna. 
Ez nem történt, sőt az ellenkező történt. Tegnapi beszédemben ki
jelentettem, hogy azok a férfiak, kik ott állanak, mint köztisztvise
lők az országos levéltár kezelését teljesítve, mind kormányzati, mind 
igazgatási, mind különösen tudományos feladatukat teljes buzgalom
mal és elismerésre méltó sikerrel végzik. Csak azt jelentettem ki, 
hogy erejök tökéletesen elégtelen e czélra. (Igaz ! Ugy van ! a szél
sőbaloldalon.) 
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I. 
A nyomtatvány oh osztályának anyaga a lefolyt évnegyedben 

köteles példányokban 1465 db., ajándék útján 493 db., vétel útján 
(1071 frt 95 kr. értékben) 416 db. és a Lanfranconi-könyvvtárból 
kiválasztott 1866 művel 3182 kötetben, vagyis összesen 5556 db. 
nyomtatványnyal s ezenfelül még 1051 db. apró nyomtatvány
nyal gyarapodott. 

A könyvtár helyiségeiben 3956 egyén 8344 kötet nyomtat-
íatványt, kikölcsönzés útján pedig 243 egyén 833 kötetet használt, 
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6. Michael de Hungária: Evagatorium. Strassburg, 1503. 6. Atlas 
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Szent-Pétervár, 1823. 7. Comestor, História Scholastica, 1473. 
8. Deutsche Reichstagsakten. Münster, 1867-től 
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