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POLGÁR TAMÁS 
 

Házi Jenõ szolgálati utasítása távolléte 
esetére 

 
Házi Jenõ Sopron thj. város fõlevéltárosi hivatalát 1918. szeptember 17-én foglalta el.1 
Az 1920-as években rutinszerûen végezte az intézmény funkciórendszerébõl adódó 
tevékenységeket (selejtezés, ellenõrzés, iratátvétel),2 ami az akkor kétszemélyes levél-
tárban cseppet sem lehetett egyszerû. A fõlevéltáros Sopron város tanácsához intézett, 
1926-ban kelt levelében a feladatok sokasodásáról azt írta: „Amióta a városi levéltár 
élén állok, bár megfeszített erõvel dolgozom, mégis azt kell tapasztalnom, hogy a 
munkám nem fogy, hanem ijesztõ mértékben szaporodik.”3 Házi ekkor a levéltár 
fenntartójától egy mellé beosztott második rendszeresített állás felállítását is kérte. 
Õt ekkor már nemcsak a levéltár mindennapos gondjainak megoldása foglalkoztatta, 
életének vezérfonalát a forráspublikáció, a forrásfeltárás jelentette. Célul tûzte ki a 
Sopron városára vonatkozó összes oklevél, végrendelet, számadáskönyv és egyéb fel-
jegyzések, levelezések kiadását 1526-ig bezárólag. Munkája gyümölcseként ma is ha-
szonnal forgathatjuk a 13 kötetes oklevéltárát és a végrendeletek köteteit. A hosszú 
távú munka jogi alapjait Sopron város 1922. január 10-i ünnepélyes közgyûlése terem-
tette meg, amikor a népszavazás sikere után fellelkesülve, Sopron város 1885 óta va-
júdó monográfiájának megírását határozatban mondta ki. E munkára Házi volt a leg-
alkalmasabb személy.4 1920-tól tudatosan gyûjtötte a Sopron város középkori történe-
tére vonatkozó forrásokat, így a városi közgyûlési határozat célt és anyagi alapot adott 
munkájához. Évenkénti hathetes tanulmányútjai során a hazai közgyûjteményeken 
kívül Bécsben, Pozsonyban és Nagyszombatban is kutatott.  

A forrásként közölt szolgálati utasítást az 1929. június 4-én megkezdett tárgyévi, 
hat hét idõtartamú pozsonyi tanulmányút elõkészítése kapcsán adta ki. Az utasítás-
nak további aktualitást adott a levéltár személyi állományában bekövetkezett válto-
zás. A forrásban említett Unger Géza ugyanis 1929 májusában hagyta el a levéltárat 
(sajnos jelenleg nem tudjuk, mikortól segítette Házi Jenõ munkáját), és nevezték ki 
Sopron város II. osztályú pénztári tiszti hivatalára.5 Hasonlóképpen nem ismerjük 
még, hogy ki lett Unger Géza után Házi Jenõ segítõje. A fõlevéltáros Sopron város 
közgyûlésein szorgalmasan hangoztatta egy második, a levéltárban dolgozó hivatal-
szolgai állás felállításának szükségességét. Az 1929. április 30-i közgyûlés a ”levéltári 
munkakör helyszínen való megvizsgálása érdekében” egy bizottságot küldött ki.6 A vá-
rosi bizottság meggyõzõdött arról, hogy elengedhetetlen egy újabb segédmunkaerõ 
felvétele, és 1930. január 1-tõl egy plusz státuszt biztosított a levéltári feladatok ellá-
tására. Az utasítást 1931. március 18-án kézjegyével ellátó Láng Ferenc talán ennek a 
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státusznak köszönhette állását, és vele valamelyik 1931. évi hazai kutatókörútja elõtt 
íratta alá az alább közölt belsõ utasítást Házi Jenõ. 

 
Dr. Házi Jenõ városi fõlevéltáros utasítása beosztottjai számára a távolléte alatt 

követendõ levéltári eljárásrendrõl. 

Sopron, 1929. június 1.7 

Sopron sz. kir. város fõlevéltárosától. 
 

Utasítás 
a városi levéltár8 vezetésére tanulmányi utam és szabadságidõm alatt. 

 
1. A levéltár belsõ helyiségeit állandóan zárva kell tartani és oda idegent beengedni 
nem szabad, még hivatalos személyt is kísérni kell. 
2. Tudományos kutatókat kivétel nélkül el kell küldeni, közölvén velük visszatérésem 
hozzávetõleges idejét, amikor készséggel rendelkezésükre állok. 
3. 1867. elõtti idõbõl semmiféle iratot sem szabad szerelni. 
4. A hivatalos órákat pontosan be kell tartani és távozás esetén nagy gondot kell arra 
fordítani, hogy ablak és ajtó bezárás nélkül ne maradjon. 
5. A könyvtárszobától kezdve a levéltár belsõ helyiségeiben cigarettázni szigoruan ti-
los. 
6. A könyvtári katalógusokból elismervény ellenében a közkönyvtárnak a megkívánt 
példányt ki kell szolgáltatni. 
7. A levéltárba nevemre érkezõ leveleket idõrõl-idõre vigye ki a feleségemnek, ki azo-
kat felbontva nyilatkozni fog, hogy kell-e azokra hivatalosan válaszolni. Végre 
8. Ha bármiben nem ismeri ki magát, ugy ki kell kérni Unger Géza segítségét. 
 
Sopron, 1929. június 1. 
 
         dr. Vitéz Házi9 
         városi fõlevéltáros 
 
Az iratra kézzel rávezetve: 
 
Tudomásul vettem 
Sopron, 1931. III.18-án 
Láng Ferenc 
 
Eredeti gépelt tisztázat 
MNL GYMS SL IV.1423. Sopron Város Levéltárának Ügyviteli iratai. 1. csomó, 
120/1929.

                                                        
7 A szöveg közlése betühív átírás. 
8 Kihúzva: o 
9 Eredeti aláírás 


