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VARGA IMRÉNÉ  Búcsú Horváth Zoltántól 
 
 

Búcsúztam volna tõletek de, erõm nem engedett.  
Emlékem azért itt hagyom köztetek. 

 
 
Az ötvenes évek végén ismertem meg Horváth Zoltánt (Zolit), amikor felvettek a Sop-
roni Állami Levéltárba. Az egyetem elvégzése után került ide, s akkor már két éve itt 
dolgozott. Doktorátusának megszerzése után 1961-ben nevezték ki a levéltár igazga-
tójává. Levéltári dolgozóként az elsõ feladatom a helytörténeti könyvek bevételezése 
és katalogizálása volt. A következõ években, már Zoli igazgatása idején került sor a vá-
rosi levéltár és a volt megyei levéltár könyvtárának az egyesítésére, s akkor a megyei 
anyag a városi részleg földszintjére került.  

E munka mellett az adminisztratív teendõk elvégzésével is megbízott. Fokozatosan 
bevont az épp aktuális kiállítások iratanyagának elõkészítésébe és összeállításába, 
például 1963-ban egy önálló várostörténeti kiállítást rendeztünk, s ugyanabban az év-
ben, a múzeummal közösen még egy építészeti és címertani kiállításunk is volt.  

Késõbb az adminisztrációs feladatok mellé még a levéltár gazdasági ügyeinek inté-
zését is rám bízta. Örültem, amikor beosztott a kutató- és ügyfélszolgálatba, ahol egy-
részt megismerhettem a levéltári iratanyagot, másrészt a helytörténeti irodalomból 
szerzett tudásomat is kamatoztathattam. Zoli bizalmának köszönhetõen a gazdasági 
ügyekben a havi számadásokon kívül az évi költségvetés és az év végi zárszámadás el-
készítése is a munkám része lett.  

Elvárta és gondosan ügyelt arra, hogy a kutatók és az ügyfelek minden esetben a 
leggyorsabban, a legpontosabban legyenek kiszolgálva. 1966-ban 81 kutató 1017 alka-
lommal, 1970-ben 163 kutató 1028 alkalommal kereste fel a levéltárat. 1966-tól irat-
rendezési feladatokat is kaptam, így ismertem meg az 1950-es évek bonyolult iratke-
zelési rendszerét, amely sok esetben segítségemre volt a kutatószolgálati feladataim 
ellátásában. Az eddig felsoroltakkal arra szerettem volna utalni, hogy Zoli lehetõséget 
teremtett és engedett a levéltári anyag alapos megismerésére, s e tudásunk sokrétû 
munkánk során való hasznosítására is. A raktári rendezésbõl mindenki, így Õ is ki-
vette részét, többek között amikor a megyei anyagot Völcsejre szállítottuk, a Lackner 
utcai raktárunkból pedig a megyei részlegbe vittük az iratokat. Ilyenkor számtalan fo-
lyóméter anyagot mozgattunk meg, közte nagy és nehéz könyveket is. A munka köz-
ben viccelõdtünk, nevetgéltünk, így nem éreztük nehéznek a több kilónyi súlyt, te-
hernek a fizikai munkát. 

Reggelente megbeszélésre gyûltünk össze. Ilyenkor a levéltári feladatok mellett 
szó esett a családról, gyerekekrõl, a magánéletrõl is. Jó hangulatú névnapokat tartot-
tunk, családi körben és a levéltárban egyaránt. Zoli szívesen és szeretettel beszélt fiai-
ról, hegykõi tanyájáról, szülõfalujáról, gyermekkoráról, édesanyja erõfeszítésérõl, 
hogy õt, a fiát a líceumban taníttathassa. Ezt hálálta meg neki, amikor idõs korában 
odaadóan gondoskodott róla. 1958-tól munkatársaként, majd 1961-tõl az õ vezetése 
alatt egészen 1992-es nyugdíjazásáig, több mint 30 évet dolgoztam mellette, s ezekre 
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az évtizedekre szeretettel gondolok vissza. Döntõ szerepe volt abban, hogy a levéltári 
anyagot és a levéltári munkát kollégáimmal együtt alaposan megismertük és megsze-
rettük. Ez bevallott célja volt, s emellett fontosnak tartotta a levéltári dolgozók hivata-
los továbbképzését is. Mindezekbõl kiolvasható emberséges mivolta, szakmai tudása, 
hozzáállása, beosztottaival való jó kapcsolata, törõdése és bánásmódja. Ez mind hoz-
zásegített minket, a kollégáit a szakmai fejlõdéshez, tudásunk gyarapításához, és a 
munkánk sikeres elvégzéséhez.  

Több könyve, számos tanulmánya és cikke jelent meg. Élete nagy részét a soproni 
nagypolgárság történetének kutatásával és annak feldolgozásával töltötte. Betegsége, 
majd halála miatt az összefoglaló kézirat kiadása félbemaradt. Gyermekei – édesapjuk 
emlékét megõrzendõ – most a könyv kiadásán fáradoznak, melyet nagy érdeklõdéssel 
várunk!  

 
 
 
 


