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TURBULY ÉVA 
 

Sopron Megye Levéltárának 1880. évi 
jelentése állapotáról és iratanyagáról 

 
 

A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1880. május 30-án kelt, 18.684 számú körrende-
letében a Magyar Országos Levéltár kérésére megkereste a vármegyéket, hogy a rende-
letben felsorolt kilenc kérdõpont alapján adjanak tájékoztatást a fennhatóságuk alá 
tartozó, illetve a területükön mûködõ levéltárak iratanyagáról és azok elhelyezési 
körülményeirõl. A körrendelet másolatát az alispán, esetünkben Simon Ödön, június 
7-én továbbította Nagy Miklós levéltárnoknak, aki a kérdõpontokra adott válaszokat 
egy, 1867 áprilisában készített leltár kíséretében június 19-én adta le az alispánnak. E 
jelentés másolati példánya maradt fenn a megye levéltárában,1 a csatolt leltár sajnos 
nem került a fogalmazvány mellé.  

Az alábbiakban közöljük a belügyminiszteri körrendelet teljes szövegét a 
kérdõpontokkal, illetve Nagy Miklós jelentésének fogalmazványát. A kérdéseket a 
rendelet és a jelentés részeként is közreadjuk. Elõbbiek pontosabbak és részleteseb-
bek, mint a Nagy Miklós által megadott rövidített változat. A jelentés alapján áttekin-
tést kaphatunk az intézmény által õrzött iratok elhelyezési körülményeirõl és bizo-
nyos mértékben magukról az iratokról is, bár Nagy vélhetõen úgy gondolta, errõl a 
mellékelt leltár elegendõ tájékoztatást ad. E rövid forrásközléssel szeretnék tiszte-
legni hivatali elõdöm, dr. Horváth Zoltán emléke elõtt. Egyúttal fel kívánom hívni a 
figyelmet arra, hogy e jelentések nagy valószínûséggel más levéltárakban is elkészül-
tek, így rendelkezésre állhat egy országos, általános kép a magyar levéltárak 1880. évi 
állapotáról.  

A két forrást a könnyebb olvashatóság kedvéért a mai helyesírás szabályait figyelembe 
véve, a korjelzõ, az olvasást és megértést nem zavaró fordulatokat megtartva adom közre. 
 

*** 
 
 
Másolat   M. Kir. Belügyminisztérium  
18.684. szám 

 

Körrendelet 

 
Az országos levéltárnok hozzám folyó évi április hó 12-n 474 sz. a. kelt felterjesztésé-
ben azon nézetnek adott kifejezést, hogy egyrészt a felvilágosítások adása végett 
kérdezõsködéseikkel az országos levéltárhoz forduló hatóságok és felek, másrészt pe-
dig a magyar levéltári ügy fejlesztése és a hazai történettudomány érdekében kívána-

                                                        
1 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, IV. B. 303. Sopron vármegye levéltárának iratai, Iktatott 
iratok, 1. cs. 37./1880. 
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tos volna, ha az országos levéltár az összes, a legújabb szervezésig fennállott magyar és 
erdélyországi törvényhatóságok, úgymint megyék, kerületek, székek, sz. kir. városok, 
kiváltságolt és taksás helyek levéltárainak állapotáról és anyagáról tudomással bírna, s 
ez okból felkért, hogy a kérdéses adatoknak mielõbbi beszerzése iránt intézkedjem. 

Ezen adatoknak az országos levéltár részére való beszerzését a magam részérõl is 
szükségesnek találván felhívom a törvényhatóságot, hogy úgy saját levéltára, mint a 
területén netán máshol létezõ levéltárakra vonatkozólag a következõ kérdésekre 
nézve, u. m. 

1. Mily helyiségben van a levéltár? Hány szobában? El van-e látva vasajtókkal, vas 
ablaktáblákkal? Van-e kellõ világossága? Nem nedves? 

2. Miképp vannak az iratok elhelyezve? Állványokon, szekrényekben, ládában? 
Mily nagyok azok körülbelül? 

3. Mely évtõl van a legrégibb irat? Eredeti-e, vagy másolat? Mégpedig egyszerû, 
vagy hiteles másolat? 

4. Vannak-e a mohácsi csatát, 1526-ot megelõzõ iratok? S ha igen, körülbelül 
mennyi? 

5. Mely idõben kezdõdnek a levéltár összefüggõ iratai? Mikor kezdõdnek a városi, 
illetõleg a megyei jegyzõkönyvek? 

6. Vannak-e még regisztrálatlan iratok és mily mennyiségben? 
7. Vannak-e 1849 utáni újabb törvénykezési iratok, és minemûek? 
8. A levéltár conserválása2 és használhatóságának emelése végett mi volna a 

legsürgõsebb teendõ?  
9. Történt-e a levéltárban már selejtezés? És ha igen, milyen eredménnyel?  

 
Kimerítõ és a feltett kérdések minden pontját külön-külön kellõleg megvilágosító 

jelentésben nyilatkozzék, s azt hozzám folyó évi augusztus hó 1-ig mulhatlanul ter-
jessze fel. 

Egyúttal miheztartás végett már most kijelentem, hogy az ezennel bekívánt jelen-
tés tartalmát módosító változtatások esetrõl-esetre szintén tudomásomra hozandók, 
hogy így a levéltárak mindenkori állapotát itt a központban világlatban tartani lehes-
sen.  

Budapesten, 1880. május hó 30-án  
Tisza s.k. 

Hivatalból a másolat hiteléül: 
Császár Imre kiadó 

 
 
 
 
 
 

                                                        
2 megőrzése 
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Nagy Miklós levéltáros jelentése3 
 

Tekintetes Alispán Úr! 
 

A Nagy Méltóságú Belügyi Minisztériumnak folyó évi május hava 30-ról kelt 18.684 sz. 
azon kegyes meghagyására, mely szerint a megyei levéltár állapotáról körülményes és 
kimerítõ tudósítás felterjesztését kívánja – van szerencsém ez ügyben jelentésemet, 
hivatalos tisztelettel a következõkben beterjeszteni: 

A Magas Minisztérium 1. azon kérdõpontjára, hogy  
1. Mily helyiségben van a levéltár? Hány szobában? El van-e látva vasajtókkal, vas 

ablaktáblákkal? Van-e kellõ világossága? Nem nedves? 
Van szerencsém tiszteletteljesen válaszolni, miszerint a megyei levéltári iratok 

legnagyobb része a megyeházi 1. emeletben 3 boltozott, vasajtóval, vastáblákkal és 
kellõ világossággal ellátott száraz helységben van elhelyezve.  

Más része hasonlóan ellátott könyvtárhelységben. 
Továbbá az 1850-ik és 1860-ik évig bezárólag az akkori fõnöki és szolgabírói 

politicai4 acták a megyeház padlásán vannak elhelyezve – mely igen setét, és noha ott 
is almáriomokban,5 és állványokon helyeztettek el az iratok, télen mégis a beesõ hó 
által sokat szenvednek –, azon felül a padlási helységhez a házmesternek és minden-
kinek szabad járása lévén, a felelõsséget ezen iratokra nézve elvállalni nem lehet. 
Azonban ezen iratok már keltektõl fogva, valószínûleg a helyszûke miatt, itt lettek el-
helyezve.  

Van még ezen kívül a város mellett az úgynevezett megyei raktár helység egyik, e 
célra elkészített, állványokkal és vastáblákkal ellátott kamarája, ebben lettek a régi 
megyei számadások, régibb matrikulák,6 az insurrectionális7 számadások és lajstro-
mok, nemkülönben a volt székekre vonatkozó iratok és okmányok elhelyezve.8  

2. Miképp vannak az iratok elhelyezve? Állványokon, szekrényekben, ládában? 
Mily nagyok azok körülbelül? 

Az irományok mind többnyire 1 1/2 öles9 szekrényekben, és szint oly nagyságú áll-
ványokon vannak elhelyezve. 

A 3. pontra, hogy mely évtõl van a legrégibb irat? Eredeti-e, vagy másolat, mégpe-
dig egyszerû, vagy hiteles?  

A legrégibb 1236-ról kelt, és 1800-ig terjednek, juridicus10 acták, és nemesi okmá-
nyok, melyek közül Vigant kihalt nemesi családnak Oslira nézve határ levele 1236-ik 

                                                        
3 Az irattárban maradt fogalmazvány alapján. 
4 közigazgatási 
5 szekrényekben 
6 anyakönyvek 
7 a nemesi felkelésekre vonatkozó 
8 Pótlás a lap bal oldalán: Ezen helység is azonban annyira nedves, hogy attól lehet tartani, pár év multával az itt lévő iratok 
tökéletesen elrothadnak.  
9 Hosszmérték, 1.6-2 m között. 
10 igazságszolgáltatási 
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évrõl, úgy Berend családnak fassionálisa11 1281-ik, Laky familiának sententionálissa12 
1360-ik évrõl mind eredeti okmányok.  

A 4. pontra, hogy vannak-e a mohácsi csatát, azaz 1526. évet megelõzõ iratok? És 
ha igen, körülbelül mennyi? 

Miután a legrégibb politikai iratok csak az 1579-ik évrõl keltek, így azon gyászos 
emlékû idõt megelõzõ iratok nem léteznek.13  

Az 5. pontra, hogy mely idõben kezdõdnek a levéltári összefüggõ iratok, mikor 
kezdõdnek a megyei jegyzõkönyvek? 

1579. évtõl, ez idõtõl fogva is azonban, hol magyar, hol latin nyelven vezettetvén, 
több idõszakról hiányoznak – valószínû, hogy mielõtt a megyei levéltár Sopronban he-
lyeztetett el Nemeskérett a megyei levéltár két ízben tûzi veszélyben lévén a hiányzó 
jegyzõkönyvek az alkalommal eshettek a tûz áldozatául.  

A 6. pontra, hogy vannak-e regisztrálatlan iratok, és milyen mennyiségben?  
Minden rendezve lévén, regisztrálatlan iratok nem léteznek.14  
A 7. pontra, hogy vannak-e 1849. év utáni, újabb törvénykezési iratok és 

minemûek? 
A mellékelt levéltári leltárban feljegyezve találtatnak.  
A 8. pontra, hogy a Levéltár conserválása és használhatóságának emelése végett mi 

volna a legsürgõsebb teendõ? 
Egyrészt az évenként szaporodó levéltári elhelyezés végett hozzám utalt iratok 

nagy tömege, másrészt a helyszûke tekintet[é]bõl óhajtó volna a comissionaliter15 
történendõ selejtezés – vagy16 a soproni kir. törvényszéknek a megyei archivumban 
lévõ juridicus acták átvételére.  

A 9. pontra, hogy történt-e a megyei levéltárban selejtezés, ha igen, mikor és mily 
eredménnyel? 

Nem történt.17  
Az 1867. évi ápril hava 29-én összeállított m. levéltári leltárt betekintés és teljes 

tájékoztatás tekintetébõl ide tiszteletteljesen mellékelem. 
Sopron, június 19-én, 880 

Nagy Miklós levéltárnok. 
 

                                                        
11 felvallása 
12 ítéletlevele 
13 Ceruzával, más írással alatta: Nem áll, lásd a Zeke család leveles ládáját. 
14 Későbbi ceruzás betoldás: Ez nem áll. 
15 bizottságilag 
16 Betoldás: felsőbb helyről történendő utalása  
17 Mellette ceruzával: 1848-ig igen. 

 
 
 
 
 


