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dominkovits péter Az egyéni életút forrásai (az ún. ego-  
 dokumentumok) a Magyar nemzeti   
 levéltár Győr moson Sopron megye   
 Soproni Levéltárában1

Az ún. ego-dokumentumok fogalma (a német terminológiában: Selbstzeugnisse) a 19. 
század késői szakaszában honosodott meg a német történettudomány fogalomtárában. 
A forráskutatás és -felhasználás jelen szintjén a fogalom kezdeti időszaka az individuum 
társadalmi történéseket formáló erejének megjelenésével esik egybe, az ilyen jellegű for-
rások nagyobb számú megjelenése a szórványos középkori példákat követően a korai 
újkortól datálódik. Az ego-dokumentumok gyűjtőfogalmat a historiográfiai kutatások 
szerint a holland társadalomtörténész Jacques Presser (1899–1970) 1958-ban honosí-
totta meg. Magának a fogalomnak a meghatározása és elhatárolása a közigazgatási, hiva-
tali, jogszolgáltatási adminisztráció útján keletkezett forrásoktól, Winfried Schulze né-
met professzornak köszönhető. A fogalom klasszikus értelmezése szerint nemcsak olyan 
forrástípusok tartoznak ide, mint az önéletrajzok, a levelek, de bizonyos szempontból a 
fenti kritériumnál jóval összetettebb – tágabb – jelentéstartalmú krónikák is. Míg a vissza-
emlékezések, a naplók, az útleírások ugyancsak az előző, szűkebb fogalom-tartományba 
tartoznak, az életút vizsgálata során azt a szempontot sem szabad feledni, hogy a tágabb 
értelemben e célból szintén felhasználhatók a jogi, vagy gazdasági folyamatok során ke-
letkezett olyan források is, mint például a végrendeletek, különböző kérelmek, tanúki-
hallgatási jegyzőkönyvek, avagy a magángazdálkodásra, pénzkezelésre információkat adó 
számadáskönyvek.2

Csak valószínűsíthető, hogy Sopron város és térsége lakossága polgáriasultságának, 
a magán- és hivatali írásbeliség elterjedtségének és színvonalának köszönhető az, hogy 
jelentős számban maradtak fenn ilyen ego-dokumentumokat rejtő és megőrző emlék-
anyagok. Ezekben tárgyiasult az a hagyomány, hogy a városban, illetve térségében lakó 
polgár, avagy polgárosult nemes önmagának, családjának, az emlékállítás céljából, avagy 
jogbiztosításra törekvő szándékkal családi iratanyagát a Soproni Levéltárba adta be. E tra-
díciónak köszönhetően az illetékességi körbe tartozó közigazgatási, bíráskodási hivatalok 
működése során keletkezett akták mellett jelentős mennyiségben kerültek megőrzésre a 
családi és a személyi iratanyagok, szakmai terminussal élve: fondok.

1   Előadásként elhangzott a 2016. december 1-jei levéltári napon.
2   További irodalommal, a probléma exponálásával ld. Schulze 1992. évi, A Werner Reiners Stiftung Ego-
Dokumentum témakörben megtartott konferenciájának vitaindító előadását, Winfried Schulze: Ego- 
Dokumente: Annäherung an den Mensch in der Geschichte https://www.historicum.net/fileadmin/sxw/
Lehren_Lernen/Schulze/Ego-Dokumente.pdf (letöltve: 2017.09.08) és monográfiáját: Winfried Schulze: 
Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Berlin, 1996.
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Számos családi, személyi levéltár került megőrzésre. Így a „XIII. Családok” 
fondfőcsoportban 55 család levéltára található, míg a „XIV. Személyek” levéltárait, levél-
tár – töredékeit tartalmazó fondfőcsoportban 127 személy levéltára, avagy levéltár töre-
déke került elhelyezésre. Ezek az ún. családi, személyi iratok (levéltárak) szintén bonyo-
lult összetételűek, egyaránt tartalmazhatnak az egyes családok vagy személyek köz- és 
magánhivatali tevékenysége során keletkezett, és az adott személynél maradt iratokat, 
valamint ugyancsak itt kaphatnak elhelyezést az adott személyre, családjára, és a rokon 
családokra vonatkozó, akár több generációt felölelő iratok is. Szintén bekerültek a gyűj-
teményt létrehozó személy(ek) által egykor fontosnak, megőrzésre érdemesnek tartott 
iratok (iskolai bizonyítványok, kitüntetésre történő felterjesztésre, adományozásra vo-
natkozó iratok), valamint a társadalmi érintkezés pozíciótól, kapcsolatrendszertől függő 
dokumentumai (pl. vizitkártyák, étlapok, meghívók, képeslapok, levelezés), miképpen 
itt található az egykori magán- és családi élet számos dokumentuma is, (mint a fényké-
pek, levelező- és képeslapok, különböző feljegyzések, naplók) (1. ábra).

Az alábbi rövid írásban nem térhetünk ki a Soproni Levéltár fent is jelzett gazdag 
családi, személyi levéltárának összes ego-dokumentumára, hisz ez szétfeszítené írásom 
terjedelmi kereteit. Ezért itt csak e forráscsoport gazdagságát szeretném érzékeltetni, és 
az egyes dokumentumokban rejlő kutatási lehetőségeket egy-két példával illusztrálni. Így 
például, a kora újkorban jelentős helyi szerepet játszott Artner család3 családi levéltárban 
Artner Christian 1757-től vezetett emlékkönyve is megtalálható.4 A források tipológiai 
gazdagságát érzékelteti a szentkirályszabadjai Baditz család levéltára, ahol Baditz Lajos 
szilsárkányi birtokos és felesége, Bogyai Teréz iratanyagában fennmaradtak az 1906–
1910-es évekből származó gazdasági- és terméseredményeket, időjárási adatokat család-
történeti szórvány adatokkal vegyítő, naptárakba és zsebnaptárakba beírt feljegyzései.  
A forrástípus variabilitását érzékeltetik az ugyancsak ebben az iratanyagban ránk maradt, 
1938-ból és 1942-ből származó, sűrű tulajdonosi bejegyzésekkel teleírt naptárak is, ame-
lyekben vegyesen találhatók az életvitel napi aktualitásai és az ugyancsak ezen a szinten 
futó gazdasági, pénzgazdálkodási információk, amelyek a maguk összességében vegyes, 
mozaikszerű információkat közölnek az egykori tulajdonos család hétköznapjairól. 
Ugyancsak e családi levéltárból ismert a gazdasági naptárak 1906–1942 közötti sorozata, 
amelynek füzeteiben egyaránt találunk adatokat a készpénz-kiadásokról és -bevételekről, 
valamint a mezőgazdasági terméseredményekről.5 

A vegyes, hivatali és magániratokra tagolódó személyi fondok jellemzik a levéltárba 
került ügyvédi iratanyagokat is. Közülük az egyik legrégebbi a soproni születésű, de Pest- 
Budán ügyvédi tevékenységet folytató Kár Mátyás irategyüttese, amelynek súlypontja a 

3   A család történetére, genealógiájára részletesen: Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1533–1848. Az Artner 
család. In: Soproni Szemle 26 (1972), 160–168. Az egyes családtagokra lm.: Uő.: Soproni polgárcsaládok. 
1533–1848.1–2. kötet, Budapest, 1982. passim. (a továbbiakban: Házi 1982.)
4   Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára (=MNL GyMSM SL), XIII. 1. 
Artner család levéltára, Nr. 2609.
5   MNL GyMSM SL, XIII. 2. Baditz család levéltára, Nr. 268–275. valamint C/Vegyes iratok között.
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19. század második és harmadik harmadára esik. Az anyagban találhatók a politikailag 
talán a fiatal konzervatívokhoz, például a gróf Szécsen család tagjaihoz közel álló ügyvéd 
naplói is. E források nem folyamatos narratív szövegeket tartalmaznak, hanem lapjaik-
ra nagyon sokszor csak odavetett utalásokat jegyeztek fel a naplóíró személy társadalmi 
érintkezéseiről, találkozásokról, ebéd- vagy vacsorameghívásairól, illetve a korban egyre 
fontosabbá váló egészségmegőrzéséről: a testkultúráról, a sport gyakorlásáról (úszások). 
Kár Mátyás egyaránt lejegyzi fővárosi mindennapi időtöltését, saját napi kapcsolattar-
tását, társadalmi, térbeli mozgását, útvonalait a születő nagyvárosban. E kereteken be-
lüli mobilitása mellett jól érzékelhető a Bécs és Budapest közötti léptékváltás, valamint 
életvitelének e centrális helyekről történő kimozdulásai, hisz folyamatosan odafigyelt 
szűkebb szülőhazája politikai eseményeire is. Így került feljegyzésre a politikai eszmé-
lése kezdeti szakaszából, a reformkor végéről, naplója 1846 szeptemberével kezdődő 3. 
kötetében az a tény, hogy 1847. október 12-én Sopron vármegye közgyűlésében, ame-
lyen a főispáni hivatalt viselő Esterházy herceg elnökölt, Simon [Nepomuk] Jánost és 
Pál Jánost választották meg a diétára követeknek. Ugyanakkor fölöttébb érdekes módon 
azt is rögzítette, hogy a közgyűlés tárgya és súlya miatt gr. Széchenyi István személyesen 
jelent meg ezen a vármegyei congregatión.6 A napló 4. kötetében az 1849 és 1852 közötti 
pest-budai mindennapokat jegyezte fel (találkozások, fagylaltozások, színházi, társasági 
események vidéki utak, pl. Kismartonba, Győrbe), hol egy-két hevenyészett sorban, hol 
részletesebb, narratív leírásban. További feladatot jelent az odavetett nevek és események 

6   MNL GyMSM SL XIII. [Fond] 18. Kár Mátyás iratai, naplója, 3. kötet, 8. p.

1. ábra.  Pöstyéni képeslap répceszemerei Takáts Dénes naplójából.  
MNL GyMSML Soproni Levéltára XIII. 18.
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2. ábra: Pöstyéni képeslapok répceszemerei Takáts Dénes naplójában. 
MNL GyMSML Soproni Levéltára XIII. 18.
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mellett a hosszabb szövegek elemzése, az eltérő szerkezetű szövegrészek egymáshoz való 
viszonyának kibontása.

A levéltárban őrzött naplók sorából az egyik leggazdagabb, az előbbivel szemben 
alapvetően elbeszélő jellegű, narratív naplósorozat a máig kevéssé ismert répceszemerei 
Takáts család levéltárában található.7 (2. ábra.) A család jelenleg ismert első tagja id. 
répceszemerei Takáts Dénes volt, aki 1839. november 22-én született Répceszemerén. 
Felsőbb gimnáziumi tanulmányait a soproni evangélikus líceumban végezte. Ezt köve-
tően Bécsben és Budapesten jogi tanulmányokat folytatott. 1864 júliusában a Pesti Kirá-
lyi Ítélőtábla előtt ügyvédi vizsgát tett, majd negyed évvel később, októberben, gyakorló 
ügyvédként Sopronban telepedett le. Talán politikai véleménynyilvánításának jeleként 
csak 1867-ben vállalt közhivatalt, ekkor ugyanis Sopron megye központi szolgabírájává 
választották, mely megyei hivatalában 1869 januárjáig tevékenykedett. Ezt követően lett 
a Soproni Királyi Törvényszék elnöke. Bár folyamodott Királyi Kúriához is bírói kineve-
zésért, jelenlegi ismereteink szerint a megyei törvényszéki elnökség volt hivatali pályá-
jának csúcsa.8 Legidősebb fia, a naplóíró ifjabb Dénes az apai pályaívet követve 1892. 
június 29-én érettségizett a soproni evangélikus líceumban. Egy évtizeddel később, 1905. 
január 9-től kezdte jellegzetes írásával naplóit vezetni. Kezdő soraiból kitűnik, hogy már 
korábban is próbálkozott naplóval, de folytatásához ekkor még nem volt kitartása, pedig 
1905 elején már oly jelentős politikusok naplói lebegtek lelki szemei előtt, mint Szemere 
Bertalan és Széchenyi István. A helyi események mellett, inkább a nagypolitikára, illetve 
úti és színházi élményeire koncentráló répceszemerei Takáts Dénes olykor szószátyárnak 
tűnő, de mégis feldolgozásra érdemes naplófolyama. 

A Levéltárban őrzött naplók taxatív felsorolása helyett, egy nagyon neves soproni 
polgárcsalád irataiból szeretnék pár illusztratív példát kiragadni. Ez a Thirring család rész-
ben rendezett jegyzékelt, részben napjainkig rendezetlen iratanyaga, amely az ego-doku-
mentumok számos típusának lelőhelye is egyben.9 A Thirring régi soproni polgárcsalád, 
melynek tagjai a korai újkortól jelen voltak Sopronban, a 19–20. században pedig jelentős 
szerepet játszottak nemcsak a soproni közéletben, de a családtagok közül többen orszá-
gos, sőt nemzetközi hírnevet is szereztek, elsősorban tudományos, írói működésükkel. 

Házi Jenő levéltári alapkutatásokon nyugvó egyedülálló polgárcsalád-történeti 
adattára szerint a Thirring (Thiering, Düring, Düringer, Deringer) család 1623. január 
1-jétől jelenik meg a soproni forrásokban, ekkor a Margit nevű soproni polgárlánnyal 
házasságban élő Thirring Mátyás varga tette le a polgártaksát. 1638-ban kelt végrendelete 
szerint valószínűsíthetően Traiskirchenből (Drasskirchen) származott.10 Heimler kuta-
tásai szerint az az ős, akitől a család soproni ága biztosan kimutatható, 1637-ben kapott 

7   A naplók lelőhelye: MNL GyMSM SL, XIII. 18.13–18. doboz.
8   Életútja bemutatására az adta az aktualitást, hogy 1897. október 24-én avatták az igazságszolgáltatás 
soproni palotáját. ld.: Sopron, 244. sz., 1897. okt. 24., ill. XIII. 18. répceszemerei Takáts család levéltára 1. 
doboz.
9   MNL GyMSM SL XIII. 37. Thirring család iratai.
10   Házi 1982, Nr. 3612.
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polgárjogot.11 Az evangélikus felekezetű család tagjai sorában a 17–18. század során meg-
becsült iparűzőket, pékeket, vargákat, szabókat találunk. A 18. század második felében 
találkozunk az első vaskereskedővel (1771: II. Mátyás), mely foglalkozás a családban a 
19. században a leginkább jellemző volt (pl. 1805: Mátyás,1840: Lajos, 1845: Nándor). 
A kiterjedt családban az ügyvédek és a városi hivatalviselők a 19. században jelentek meg 
(1830: Károly ügyvéd, 1842: külső tanácsos).12

A család legismertebb tagja Thirring Gusztáv (Sopron, 1861. december 25.–1941. 
március 31.) (3. ábra), akinek atyja a vaskereskedő Thirring Lajos (1817–1867) anyja 
pedig az eperjesi evangélikus lelkészi családból származó Schwarz Lujza (1823–1892) 
volt. E házasságból három fiú élte meg a felnőttkort: Thirring Lajos kúriai tanácselnök, a 

11  Heimler Károly: Thirring Gusztáv és munkássága. In: Soproni Szemle 5 (1941), 2. sz. 1–10. (A 
továbbiakban: Heimler 1941.)
12   A családtörténet korai szakaszára: Házi 1982, Nr. 3612., 3614., 3616., 3617., 3628., A család történetére: 
Thirring Gusztáv: A soproni Thirring nemzetség háromszáz éves múltja. Sopron, 1934. A Kőszegről 
származó, Thirring Gusztávval történt házassága révén a személyi, családi levéltárat a Thirring levéltárbaa 
olvasztó Waisbecker Irénre és családjára: Thirring Gusztávné: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi 
Waisbecker család története. Sopron, 1935.

3. ábra.  Megyesi Schwartz Antal: Thirring Gusztáv arcképe. (Soproni Múzeum, ltsz.: kp.54.395.1)
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kodifikáló bizottság tagja, aki részt vett a magyar polgári törvénykönyv előkészítésében, 
majd reformjában, aktív részese volt kora törvényalkotásának. Fivére, Thirring Béla sop-
roni törvényszéki, majd kúriai bíróként kiváló szaktudásával tűnt ki. Thirring Gusztáv a 
soproni német nyelvű evangélikus alapfokú népiskola elvégzését követően tanulmányait 
szülővárosában az evangélikus líceumban folytatta. Miként életrajzírója, Heimler Károly 
is kiemelte, a kisgyermekkorában megtanult, de azóta elfelejtett magyar nyelvet is itt ta-
nulta meg.13 

Már középiskolás korában sokat foglalkozott földrajzi tanulmányokkal, különösen 
szülővárosa, Sopron környéke, illetve múltja érdekelte. Egyetemi tanulmányait Budapes-
ten végezte. 1884-ben bölcsészdoktorátust, egy évvel később, 1885-ben, tanári oklevelet 
szerzett. 1884 és 1888 között az egyetem antropológiai tanszékén tanársegédként tevé-
kenykedett. 1888. március 1-jétől Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának szol-
gálatába lépett, melynek 1894-től aligazgatójává, 1906-tól igazgatójává választották, mely 
hivatalt 1925. évi nyugállományba vonulásáig betöltötte. Néhány évig párhuzamosan a 
fővárosi könyvtár igazgatói feladatait is ellátta. Túlzás nélkül állítható, hogy a statisztikai 
hivatal mintaszerű megszervezését, kiépítését ő végezte el. Szisztematikus munkájának 
köszönhető, hogy Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala mind a hazai tudományos 
körökben, mind nemzetközi szinten magas tudományos rangot vívott ki magának. 

A hivatali élettel párhuzamosan Thirring Gusztáv nem csak földrajztudományi, 
statisztikai, demográfiai munkásságát folytatta töretlenül, de hangsúlyosan részt vett 
az egyetemi oktatásban is. 1897-ben a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán 
a demográfia magántanáraként habilitált, 1909-ig folyamatosan hirdetett előadásokat. 
Oktatói tevékenységének köszönhetően 1906-ban az uralkodó, I. Ferenc József egyetemi 
rendkívüli tanári címmel tüntette ki. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia levele-
ző tagjává, 1926-ban rendes tagjává választotta. 

Mindezek mellett 1888-ban részt vett a Magyar Turista Egyesület megalapításában, 
és előbb titkárként segítette, majd elnökként irányította annak működését. Személyé-
nek, munkásságának nemzetközi elismertségét érzékelteti, hogy nyugállományba vonu-
lását követően, 1930-ban az Amerikai Statisztikai Társaság tiszteleti tagjává választotta. 
Az aktív hazai, nemzetközi szakmai élettel szorosan összefonódva a földrajz, a modern 
turizmus és idegenforgalom megalapozója és megteremtője volt. Négy évvel bölcsész-
doktori minősítését és egy évvel Magyar Turista Egyesület alapítását követően, 1889-ben 
megalapította a Turisták Lapját. Az elkötelezett statisztikus, demográfus, földrajztudós 
Thirring Gusztávot a szakmai célok és feladatok mellett kora politikai kihívásai is megta-
lálták. 1918 után a Nyugat-Magyarországi Liga elnökének választották, és ebben a minő-
ségében aktívan részt vett a soproni népszavazás szervezőmunkájában. 

A Thirring család fent említett levéltárában található a generációról generációra ve-
zetett, ún. „Thirring családkönyv˝, amelynek utolsó kötetét 1847-ben Thirring Gusztáv 
apja, Thirring Lajos kezdte el vezetni (4. ábra). Az 1861. december 25-i dátum alatt talál-

13   Heimler 1941, 2.
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ható (6 ¼ órai megjegyzéssel) Gusztáv Adolf fia születése, akit 1862. január 5-én Chris-
tian Poszvék evangélikus lelkész keresztelt meg.14 A korábbi német nyelvű naplót édes-
anyja halálát követően közel hatvan évvel később Gusztáv folytatta: „…hogy boldogult jó 
édes anyám a családi krónikába bejegyezte életének szomorú eseményeit … Most én, Thirring 
Gusztáv, édes anyám utolsó még életben levő gyermeke – magam is már közel a sír szájához 
– folytatom a családi feljegyzéseket, s amennyire régi jegyzetek alapján s emlékezetemből erre 
képes vagyok, igyekszem családunk fontosabb eseményeit röviden összefoglalni, hogy gyerme-
keink, s ezeknek utódjai velük megismerkedhessenek. Feljegyzem, mert rajtam kívül senki sem 
tudná ezeket megírni…. Édes Atyám halála után Anyám feloszlatta a vaskereskedést…˝15 

Egész életét meghatározó érdeklődésének kialakulásáról, stabilizálódásáról, további 
szakmai pályájáról így írt: „Földrajzi tanulmányaim és jövő fejlődésem szempontjából neve-
zetes dátum 1882. január 26-ika. E napon nyertem a Magyar Földrajzi Társaság közgyűlésén 
az egyetemi hallgatók részére kiírt pályázatot Sopron megye természeti viszonyairól írt nagy-
szabású munkámmal. A bírálók (Szabó József és Pesty Frigyes) a munkát magyar irodalomra 
nézve nyereségnek mondták a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak róla. Nevem ekkor került 
először forgalomba tudományos körökben és ez megalapította tudományos tekintélyemet. 

14   A naplóból vett idézeteket kurzív betűkkel különítettem el, az idézett szövegrészeket az eredeti 
központozás, helyesírás megtartásával közlöm, az eredetiben szereplő aláhúzásokat, kiemeléseket 
megtartva. MNL GyMSM SL, XIII.37. Thirring Családkönyv (= T Csk) 10. p.
15   MNL GyMSM SL, XIII. 37. T Csk. 16. p.

4. ábra.  Thirring családkönyv, részlet. MNL GyMSML Soproni Levéltára XIII. 37.
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Munkám azonban sohasem jelent meg nyomtatásban. Ugyanezen év tavaszán tettem le az 
alapvizsgámat.”16 

Az 1880-as évekbeli sikeres szakmai pályakezdéséről így vall e családkönyvben „…
Pótlólag meg kell említenem, hogy 1883 nyarán több hetet töltöttem Lojka Hugo17 tanárral 
(távoli rokonommal) a Kárpátokban (Árva és Liptó megye), 1884-ben pedig Lóczy La-
jos18 geológussal két teljes hónapot az aradmegyei Hegyes Drócsa19 hegységben és a Pojána 
Ruszkában.20 Az előbbi hegységben hetekig éltünk sátorban s két egész nap geológizáltunk. 
Lóczynak hallgatója voltam a műegyetemen. Nyári együttlétünk alatt fejlődött közöttünk az 
a meleg baráti viszony, mely egészen haláláig fennállott. … 1886. november 14-én Béla bá-
tyámat törvényszéki aljegyzővé nevezték ki Sopronba. 1887. január 27-én a Magyar Földraj-
zi Társaság titkárává választott meg a társaság közgyűlése. Nagy megtiszteltetés volt ez rám 
nézve, sok kiváló tudóssal kötöttem ismeretséget és barátságot. E tisztséget 3 évig viseltem, de 
mivel arról győződtem meg, hogy az akkori főtitkár mellett eredményes munkát nem lehet 
kifejteni és későbbi hivatali állásomban nem is fordíthattam e tisztségre elegendő időt, 1890 
elején visszaléptem.”21 

Az önmagában is közlésre érdemes családkönyvből, csupán annak forrásértékének 
illusztrálására az 1920–1921. év bejegyzéseiből idéznék, amidőn is a forrás narrációjában 
alapvetően keverednek a családi magánesemények a közfeladatokat ellátó tudós hivatali 
feljegyzéseivel. „…Nagy események történtek Nyugatmagyarországon. Mikor augusztus kö-
zepén Sopront és környékét a trianoni diktátum értelmében át kellett volna adni Ausztriának, 
lelkes felkelők az osztrákokat elkergették, fegyverrel állva ellent a betolakodó vörös osztrákok-
nak. Ez a dicsőséges felkelés a velencei egyezményhez vezetett, melynek értelmében Sopron-
nak és a szomszédos 8 községnek népszavazás utján kellett hovatartozása fölött határozni. 
A népszavazás előkészítésében nagy részem volt, a külügyminisztérium engem bizott meg a 
Budapesten elő szavazásra jogosultak összeirásával és megszervezésével. Társaimmal együtt 
nagy munkát végeztünk, sok időt töltöttem Sopronban is A népszavazás december 14-én folyt 
le s döntő győzelmet hozott Magyarországnak. Az ország boldogságban úszott az első bizta-
tó reménysugár láttára. Életemnek egyik legboldogabb pillanata volt, mikor a népszavazás 
eredménye ismertté vált, az a tudat, hogy csekély erőmmel én is hozzájárulhattam a sikerhez, 
megelégedéssel töltött el.”22 

Úgy vélem, a fenti példák is elegendőek ahhoz, hogy érzékeltessék a Soproni Le-
véltár gazdagságát az ún. ego-dokumentumok terén, míg a források további tipológiája, 
illetve lehetőség szerinti közzéadása az elkövetkező évek feladata lesz.

16   MNL Gy MSM SL, XIII. 37. T Csk. 19. p.
17   Lojka Hugó (1844–1902) geográfus, földrajztudós.
18   Lóczy Lajos (1849–1920) geológus, geográfus, egyetemi tanár.
19   A déli Kárpátok része, a történeti Krassó-Szörény vármegyében.
20   Kistáj a történeti Arad vármegyében.
21   MNL GyMSM SL, XIII. 37. TCsk 22. p.
22   MNL GyMSM SL, XIII. 37. TCsk. 42–43.p.  


