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Házi Jenõ, a Soproni Városi levéltár fõlevéltárnoka, hatvan évvel a soproni 
népszavazás után úgy emlékezett a katolikus konvent hallgatósága elõtt, hogy 
1921-ben hárman voltak, akik nem szûntek meg reménykedni a jövõben: Thurner 
Mihály polgármester, Ringhofer Mihály városi számvevõségi tisztviselõ, és õ 
maga. A historizáló és nosztalgikus ihletettségû kijelentés konkrét érvényessége 
megkérdõjelezhetõ, de a mélyén rejlõ állítás igazságát aligha lehet elvitathatni. 
1921-ben, de mondhatnánk, hogy a férfiak tömegeit mundérba bújtató, frontokra 
parancsoló, emberek százezreit pusztító, területvesztést, káoszt és nyomort hozó, 
totalitárius gyakorlatokat megvalósító 20. században igen keveseknek adatott 
meg, hogy alappal reménykedjen a jövõ jobbra fordulásában. 

Köztörténeti közhely, hogy ez a 20. század nem a századelõn kezdõdött. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia, benne Magyarország fejlõdési dinamikája csökkent 
ugyan, de az ország számára páratlan modernizációt hozó régi század mélyen 
„belenyúlt” az újba. Ahogy azonban az ország addigi növekedési üteme lassult, 
Sopron fejlõdése is megtorpant, az új század bankcsõddel, ürülõ városi büdzsével 
köszöntött az itt élõkre. A hirtelen elrugaszkodás, ami a nyolcvanas–kilencvenes 
évek Magyarországát jellemezte, bizonytalanságot is keltett a századvég 
gazdasági politikai, – társadalmi és kulturális közegében. A sûrûsödõ botrányok, 
panamák, paradox módon a növekedés szimptómái voltak, melyek a 
századforduló táján Sopronon kívül más városokat is elértek. A mindig óvatos és 
az ellenzékiségtõl távol álló Sopron címû napilap tárgyszerûen, de nem minden 
érzelem nélkül fogalmazta meg akkoriban, hogy „Sopron már nem gazdag és 
bõségben úszó város többé, mely egykor az egész Dunántúl kereskedelmét és 
iparát dominálta. Szomszédságunkban friss, élelmes városok emelkedtek fel, 
hirtelen fejlõdéssel s váltak egy-egy nagyobb vidék központjaivá.” 

A századforduló problémáit a háború utáni kül- és belviszonyok tovább 
mélyítették. Sopronra nézve nagyon hátrányos következménnyel járt, hogy a 
világháború végén megindult az Osztrák-Magyar Monarchia – nagyhatalmak 
által támogatott – szétszabdalása. 1918. november 12-én az önálló német-osztrák 
állam ideiglenes nemzet-gyûlése egyhangúan kikiáltotta a Német-Ausztriai 
Köztársaságot. Az osztrák sietség legfõbb oka az elõremenekülés volt, azaz, hogy 
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ezzel a lépéssel megelõzzék a többi utódállam megalakulását, és idõben kijelöljék 
Német-Ausztria jövõbeli államterületét. A reménybeli államhatárok magukba 
foglalták a magyar királyság határ menti megyéinek egy részét, azaz Nyugat-
Magyarország egyes területeit is. A nyugati határszél egy részét az Ausztriára és 
Magyarországra kényszerített békeszerzõdések hosszú, kacskaringós diplomáciai 
tárgyalások után elszakították az országtól. A hasonló sorsra jutott országrészek 
közül a nyugati volt az egyetlen terület, mely nem állt a szomszédos utódállamok 
megszállása alatt. Ez a tény némi manõverezési lehetõséget adott a szorult 
helyzetben lévõ magyar kormánynak, mely annyit tudott elérni, hogy Sopront és 
közvetlen környékét népszavazás útján visszajuttassák Magyarországnak. A 
város alkalmazásában álló tisztviselõknek nem lehetett kérdés, melyik oldalon 
keressék a boldogulás útját. Természetesen ez jottányit sem von le Házi 
érdemeibõl, melyeket a népszavazás magyar sikerének elõkészítésében szerzett. 

A háború vége, a polgári demokratikus forradalom, a Tanácsköztársaság 
elmúlása, majd pedig a soproni kérdés megoldása után a történelmet ismerõ és 
azt tárgyilagosan elemzõ ember joggal gondolhatta, hogy elérkezett végre az ideje 
a nehézségekkel járó, ám kiszámítható nemzeti fejlõdésnek, és az egyéni szakmai 
kiteljesedésnek. Mint tudjuk, nem így történt. A 20. század sem a nemzet, sem 
Sopron jövõje, sem pedig az egyéni életpályák alakulása szempontjából nem volt 
elõre kiszámítható. 

Ha ez utóbbiakat elválasztani nem is tudjuk egymástól, helyezzük a 
hangsúlyokat a soproni történésekre! Az osztrák–magyar küzdelem felzaklatott 
lelkiállapotba hozta a határ mindkét oldalának lakóit. A túlfûtött indulatok 
idõnként kölcsönösen a felszínre törtek, ami bizonyos fokig érthetõ is volt. A 
sérelmek és a velük járó vádaskodások mindkét részrõl jogosak, egyúttal azonban 
eltúlzottak is voltak. A város és a térség gazdasági mélyrepülése folytatódott. A 
békekötések évszázados gazdasági szálakat vágtak el, az elszakított területek 
felvevõ piacának kisesése válságból válságba kergette a város iparosait, 
kereskedõit. Miután bizonyossá vált, hogy Nyugat-Magyarország (illetve 
Burgenland) csak a hátsó helyek egyikét foglalja el a magyar revíziós komplexum 
problémáinak sorában, valamint hogy a kormány és a magyar külpolitika 
érdekeinek sem rövid, sem pedig hosszú távon nem kedvez a kérdés kiélezõdése, 
a városvezetésnek nem maradt egyéb lehetõsége, mint az alkalmazkodás 
stratégiájának – egyebekben sikeresnek mondható – kidolgozása. 

Mindeközben az európai politika alakulása sem adott okot derûlátásra. A 
magyar nemzeti érdekek és város sorsa miatt aggódók eddig Ausztriában – és ne 
féljünk bevallani – a helyi németségben látták legfõbb ellenségüket. Az 1930-as 
évek második felétõl ez némileg megváltozott. Utóbbiak – vagyis a németül 
beszélõ, de 1921-ben nagyon jelentõs részben Magyarországot választó itteni 
németek – továbbra is a célkeresztben maradtak, de Bécs helyett egy másik 
fõváros vonta magára a figyelmet: Berlin. A harmincas évek második felében 
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egyre sûrûbben megfigyelhetjük annak a felismerésnek a jeleit, melyek a náci új 
Európa elõszelében mutatkoztak meg, és ettõl az új rendtõl féltették a maradék 
Nyugat-Magyarország és Sopron magyarságát. Kevesebben voltak azok a 
ködevõk, akik a kiszámítható Anschluss elõtt az elcsatolt burgenlandi területek 
visszaadásában reménykedtek az új német kancellár jóvoltából. Házi 
realitásérzéke (mely a „Zeitgeist” hatása alatt talán túlzásokban is megnyilvánult) 
nem gyarapította a kívánság-gondolkodók táborát. Ezt abból is jól láthatjuk, hogy 
1939-ben a város képviselõjének megnyerni kívánt Csáky István korteseként 
csatlakozott azoknak a táborához, akik a külügyminiszterben vélték felfedezni a 
város érinthetetlenségének garanciáját. Ez a garancia Csáky szerény 
képességeivel összhangban maga is meglehetõsen gyenge volt, de szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy a második világháború kirobbanása után nem a 
„Civitas Fidelissima” és a nyugati határszél ügye kötötte le a német 
birodalomépítõk figyelmét.  

Az 1945–48 utáni új rendszerben Sopron nehezen tudta elfogadtatni magát. A 
két háború korának jelszavai (népszavazási szereplés, nemzethûség) érvényüket 
vesztették nacionalista kisugárzásuk miatt. Sopront „reakciós” városként 
könyvelték el. Ezt csak alátámasztották a kulturális hagyományok és az egykori 
iskolavárosi rang is, melyekre a sokkal értékesebb „munkásváros” jelzõvel 
szemben nem illett hivatkozni. Az internacionalista és alapvetõen 
osztálystruktúrákban gondolkodó kommunista világnézet számára 
problematikus volt a hely nemzetiségi összetétele, a sokszínû kultúra, melyet a 
németek elûzése után sem sikerült gyökeresen kiirtani. A város megítélését 
mindazonáltal alapvetõen a határmentiségbõl eredõ helyzete határozta meg. 
Sopron a vasfüggöny közvetlen szomszédságába került, és olyan cordonne 
sanitaire zónává vált, mely több mint két évtizeden át nyugatról, de fõleg keletrõl, 
az ország belseje felõl szinte megközelíthetetlen volt. Az ország közvéleményében 
lassan kialakult az a kép, mely egyszerûen csak „Sopronországként” 
aposztrofálta a várost, s amely szívósan része is maradt a hazai köztudatnak, 
olyannyira, hogy a határsáv megszûntetése után még sokáig vonzást gyakorolt a 
távolabb lakókra. Mivel az (egyébként diszfunkcionális és ésszerûtlen) iparosítási 
hullám hátára szerencsére nem sikerült felkapaszkodni, helyette a kultúra, a 
mûemlékvédelem, a múlt felkutatása és publikálása jelentette a jövõ lehetõségét 
Sopron számára. Ebben a munkában Házira is kulcsszerep várt. 

Részben a represszív politika ellenhatásaként, részben Házi és társai 
munkásságának köszönhetõen a városi társadalom „belsõ köreiben” nagyfokú 
identitás-érzés és lokálpatriotizmus állandósult. (Azért vagyunk kénytelenek itt 
csupán „belsõ körrõl” írni, mert a leírt önazonosság-tudat gondolati alapjainak 
termelõi és fogyasztói is nagyjából ugyanazon körbõl kerültek, kerülnek ki, 
miközben persze diszkurzív viszonyban vannak a családi szocializáltság, a privát 
történelem lenyomataival.) A Kádár-rendszerben ez a lokálpatriotizmus és a 
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kispolgári értékrend ráadásul újra beférkõzhetett a közpolitikába. A hatvanas 
évektõl kibontakozó „dezideologizálás” eredményeképpen a hatalom visszavonta 
azt a hadüzenetet, melyet az ötvenes években a régi rendszer kísérõjének tartott 
értékeknek – és velük magának a városnak – küldött. 

Ebben a folyton változó, többszörösen traumatizált 20. századi politikai és 
kulturális közegben, a korszak társadalmi „sérelemtörténetének” résztvevõjeként 
alig felfogható, hogyan sikerülhetett valakinek szuverén gondolkodóként a 
szellemi talpon maradás. Házi Jenõnek sikerült. A város teljes jogi és kulturális 
emancipációját már õ sem érhette meg, 1986-ban meghalt. A Soproni Szemle jelen 
száma neki állít emléket, a születése 120. évfordulója alkalmából 2012. április 16-
án a Soproni Levéltár, Házi Jenõ családja, a Török és a Novotny-Török családok 
szervezésében megtartott emlékülés elõadásainak közlésével. 
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Házi Jenõ fõlevéltáros,  

a közéleti ember 
 

 
Közigazgatásba integrálódott levéltárnoki szolgálat – elmélyült, de fölöttébb 
intenzív tudósi, kutatói alkotómunka – aktív közéleti, társadalmi tevékenység: a 
legendás forráskiadó, középkor kutató, várostörténész Házi Jenõ, Sopron 
törvényhatósági jogú város fõlevéltárosa hivatali pályájának évtizedeit 
együttesen jellemezte e három, olykor eltérõ ismereteket, készségeket 
megkövetelõ terület, amelyet aktív idõszaka évtizedeiben párhuzamosan, 
egyidejûleg mûvelt. A közösségéért felelõsséget érzõ, annak formálásáért tevõ, 
határozott véleményét vállaló ember alakja olykor a tudományos, történeti 
munkák keletkezés-, avagy hatástörténetének interpretációjában is megjelent. Ezt 
legszebben érzékeltetik az idõs tudós szakmai életútinterjúban a pályakezdetére, a 
soproni oklevéltár elsõ kötetének megszületésére, visszhangjára is visszatekintõ 
szavai.1  

                                                           
1 1921 tavaszán jelent meg okmánytárának első kötete, mely „…kötet tartalmával rendkívül fontos szerepet 
játszott a soproni intelligencia, a hazafias gondolkodású iparosság megnyerésében…” A további érvelés szerint a 

városnak adott 166 db magyar királyi oklevéllel szemben 4 osztrák hercegi oklevél állott, ami egyértelműen a 

város középkori „hovatartozását” mutatja. Kloss Andor: Évtizedek a levéltár szolgálatában. Beszélgetés Házi 
Jenővel. Levéltári Szemle, 35. (1985) 2., 69–70. A levéltárosi életút összegzése a korábbi szakirodalommal: 

Dominkovits Péter: Két törvényhatósági levéltáros a XX. század első feléből. Házi Jenő és Sümeghy Dezső. in: 

Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Szerk.: Sipos András. Budapest, 2004. 122–123., 126–
135.141–143. 


