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vette át 1942 után.16 A háborús évek, a kényszernyugdíjazás, az 1950-es és 1960-as 
évek tudományos szemlélete mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hatalmas 
adattár lassan készüljön. A hátráltatás azonban a szakma számára elõnyökkel is 
járt. Éppen az 1970-es évektõl egyre nagyobb számban váltak ugyanis 
hozzáférhetõvé Pozsony megyét is érintõ anyagokat õrzõ oklevélgyûjtemények, 
levéltárak, amelyeket annak elõtte Házinak esélye sem lehetett megtekinteni. Ez 
mindenképpen a késõbb megjelenõ munka hasznára vált. Azonban dacára a nagy 
mennyiségû egybegyûlt forrásanyagnak, a 2000-ben napvilágot látott kötet17 csak a 
megye közeli jövõben sajtó alá kerülõ, modern és teljességre törekvõ Árpád-kori 
történeti földrajzi kötetének kiadásáig lehet az érintett régió kézikönyve. Akkortól 
óhatatlanul is elavulttá válik, lévén a hosszas elkészülési idõ alatt az efféle 
adattárakkal kapcsolatos használói elvárások és persze a létrehozó szakmai fogások 
is merõben megváltoztak. 

Látható tehát, a kutatógenerációk egymás munkásságára építve, némi 
képzavarral élve „egymás vállára állva” próbálják elérni a célt, közös múltunk 
mind jobb és alaposabb megismerését és ismertté tételét. Ami a fentebb 
elmondottak alapján bizton állítható, Házi Jenõ életmûve, különösen is középkori 
tárgyú munkássága ebben az emberöltõkön átívelõ feladatban nagy segítség: 
„válla magasan és szilárdan áll”. Ezért a magyar anyanyelvû utókor csak hálával 
gondolhat rá, legyen szó a középkor vagy az újabb kor kutatóiról, avagy Sopron 
város polgárairól. 
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Házi Jenõ soproni fõlevéltáros életmûvének nem csekély része egyháztörténeti, 
illetve egyházi intézménytörténeti forráskiadás és feldolgozás. Ebbõl a 
szempontból eddig nem vizsgált munkássága jól mutatja, hogy még az 
évszázadok tanúit õrzõ levéltáros életét is meghatározhatja a történelem folyása, 
ám ehhez többé-kevésbé mindenkinek lehetõsége van alkalmazkodni. 

Az 1930-as évek végén Házi már országszerte ismert szakember volt, 
amelyhez a város középkori okmánytárának már napvilágot látott elsõ tizenkét 
kötetén kívül kiterjedt szakmai és politikai kapcsolatrendszerének fenntartása is 
nagyban hozzájárult.18 A soproni közélet fórumain belül különösen az egyházi 

                                                           
16 Erről maga ír egyik levelében: Dominkovits 1996. 130–131. 
17 Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. (Csallóközi kiskönyvtár) Pozsony, 2000. 
18 Levelezése fennmaradt hagyatékában (Magyar Nemzeti Levéltár. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni 

Levéltára. Házi Jenő hagyaték [XIV/98. – a továbbiakban Házi Jenő hagyaték]), ebből a nem családtagoktól 
érkezett levelek és a fogalmazványok (3/c. tétel – Egyéb levelezés, 3/d. – Házi által írt levelek) csaknem 9 

dobozt, vagyis bő 2 iratfolyómétert tesznek ki. Segédletének korábbi változatát l. Varga Imréné: Házi Jenő 

hagyatéka a Soproni Levéltárban. in: Házi Jenő emlékkönyv. Szerk.: Dominkovits Péter – Turbuly Éva. Sopron, 
1993. 27–61. (=Varga 1993.) Munkásságának nem egyháztörténészi oldalára az e számban megjelenő előadások 

mellett l. Horváth Zoltán: Házi Jenő élete és munkássága. In: Házi Jenő emlékkönyv 1993. 9–26. (=Horváth 

1993.), és Dominkovits Péter: Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból. Levéltári 
Közlemények, 67. (1996) 93–134. a korábbi irodalommal. 
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egyesületi életnek volt aktív tagja:19 1934-tõl a soproni Actio Catholica kulturális 
szakosztályának világi elnöke, a Credo Férfiegylet elnöke, 1942-tõl pedig a 
soproni Katolikus Konvent elnöke volt.20 Ránk maradt levelezése számos egyházi 
személlyel fenntartott kapcsolatát is elénk tárja. Rendszeres levelezõ partnere volt 
Badalik Bertalan domonkos rendi tartományfõnök, Balics Lajos és Házi mestere, 
Békefi Remig – akivel egészen 1924-es haláláig tartották a kapcsolatot. A bencés 
Csóka Lajossal különösen gyakorta váltott levelet, de levelezõ partnere volt 
Hetényi János gyõregyházmegyés pap éppúgy, mint Hermann Egyed, Horváth 
Tibor Antal és Kumorovitz Lajos Bernát premontreiek, vagy Mohl Adolf 
egyháztörténész. De nemcsak szakmai, egyesületi vagy konventi ügyekben 
levelezett, hanem a legkülönbözõbb témákról cserélt gondolatokat például 
Harsányi Lajos költõ-író gyõri kanonokkal, nem utolsó sorban pedig barátjával, 
Papp Kálmán soproni városplébánossal, a késõbbi gyõri püspökkel.21 

A kezén átment sok ezer oklevél révén Sopron és környéke vallási életének 
történetére nyilvánvalóan beható ismeretekkel rendelkezett, azonban olyannyira 
lefoglalta a napi levéltári munka, oklevéltára és a várostörténet mûvelése, hogy 
egészen Breyer István gyõri püspök 1938 tavaszán érkezett felkéréséig nem fogott 
külön egyháztörténeti forráskiadásba, illetve feldolgozásba. Elõbbire nem is volt 
szükség, hiszen a város középkori egyháztörténetéhez a vonatkozó anyag 
túlnyomó részét kiadta a város levéltárából, így az anyag viszonylag hamar 
összeállt. Eközben a püspökség részérõl is példás gyorsasággal intézték a kötettel 
kapcsolatos teendõket, így az anyaggyûjtés és 
-összeállítás már 1939 tavaszára elkészült. Ekkor a kéziratot személyesen Breyer 
püspök is elolvasta, és 2000 pengõ egyházmegyei támogatás kifizetésérõl döntött 
a kötet megjelentetése érdekében. A sajtó alá rendezés és egy gyors korrektúra 
után, szeptemberben 10 nap leforgása alatt a kötet megkapta az imprimatur-t, 
vagyis az egyházi jóváhagyást. Hogy mennyire a megyéspüspök személyétõl 
függött az ezer-ezer példányban megjelent kötetek sorsa – Házi Jenõ középkori 
kötete mellett ugyanis Bán János soproni árvaházi igazgató megírta Sopron újkori 

                                                           
19 Bár ezzel kapcsolatban csak általánosságban emlékeznek meg egyháza iránti elkötelezettségéről, nem egyszer 

egyháztörténeti műveivel összefüggésben (Horváth 1993. 10.), konkrétumok terén mindössze a Katolikus 

Konventben 1943. jún. 1. és 1949. dec. 31. között betöltött elnöki tisztségét szokták megemlíteni (Horváth 1993. 

14. és Varga 1993. 29.). 
20 Actio Catholica kult. szakoszt. elnöki kinevezése: Házi Jenő hagyaték 1/i. tétel. Vegyes iratok (7. doboz) = 

Győri Egyházmegyei Levéltár. Püspöki levéltár. Egyházkormányzati iratsorozat 299/1934., Házi Jenő hagyaték 

3/c. Badalik Bertalan (10. doboz), Bán János: A Soproni Katolikus Konvent története 1625–2000. Sopron, 2000. 
79–86. 
21 Az ismertebb személyek szakirodalmi fellelhetőségének részletezését itt mellőzzük, mindegyikük megtalálható 

a Magyar Katolikus Lexikon (Főszerk. Diós István, szerk. Viczián János. Bp. 1993–2010.) vonatkozó 
köteteiben, illetve az 1936., 1940., 1943. és 1947. évi Schematismus Dioecesis Iaurinensis, valamint az 1968-as 

Győregyházmegyei Almanach tömör életrajzot közöl róluk. – Az alábbiakban a különböző személyekkel váltott, 

Házi hagyatékában fennmaradt levelekre csak olyan esetben hivatkozom külön lábjegyzetben, ha az a szövegből 
nem derül ki, továbbá az érthetőséghez és az ellenőrizhetőséghez feltétlenül szükséges. 
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egyháztörténetét22 –, mutatja hogy Breyer püspök halála után a még át nem utalt, 
a nyomdai költségek kisebb „elszaladása” miatti 274 pengõ hátralékot csak 1940 
õszén fizették ki Házinak és Bánnak. 

Egyháztörténettel igazán csak a politikai változások hatására, illetve a saját 
félreállítására való felkészülésként kezdett el foglalkozni, s ettõl kezdve élete 
végéig ez vált hangsúlyosabbá. Egy 1956. július 26-i, Géfin Gyulának írt levelébõl 
derül ki,23 hogy már 1946-ban „meghirdette” a maga passzív rezisztenciáját, 
vagyis visszavonult a publikálástól és az íróasztalfióknak írt. Publikációs jegyzéke 
1947 és 1956 között valóban teljesen üres.24 Ugyanakkor végig megtartotta régi 
aktivitását, sõt fokozott intenzitással dolgozott, hogy az egyelõre a fióknak írt 
mûveket idõvel kiadhassa. 

Régi barátja, a városplébánosból 1946. május 3-án gyõri püspökké szentelt 
Papp Kálmán épp a legnehezebb években nyitott új perspektívát Házi Jenõ 
számára. 1949 júniusában a püspök ugyanis úgy döntött, hogy rendezi a gyõri 
püspöki és káptalani levéltárak helyzetét, amelyek ekkor még az irattári anyagtól 
sem voltak elválasztva, és semmiféle alapleltár vagy segédlet nem készült 
hozzájuk. A helyzetet súlyosbította, hogy a háború után jelentkezett az állami 
mikrofilmezés igénye, a középkori anyag felmérésének és elkülönítésének 
kötelezettsége, a káptalan hiteleshelyi levéltárának átvétele pedig a küszöbön állt 
– majd az 1950/29. számú törvényerejû rendelettel be is következett. Papp 
Kálmán Házi Jenõt bízta meg, hogy mérje fel a helyzetet és cselekvési tervet 
állítson össze. Ennek elvégzése után, augusztus 30-tól tiszteletbeli 
fõlevéltárosként irányította az egyébként tavaly elhunyt Dr. Buzás József püspöki 
és káptalani levéltáros munkáját, aki még politikai okokból történt letartóztatása 
után, 1957. április 16-án is jelentést írt neki, amely egyébként rendesen félévente 
volt esedékes.25 Mindez nem igényelte Házi rendszeres gyõri jelenlétét, hiszen a 
szakirányú képzettséggel rendelkezõ Buzás végezte az érdemi rendezési munkát, 
akivel 1953-ra a tanár-tanítvány kapcsolatból barátokká váltak. A fõlevéltáros 
olykor személyesen ellenõrizte õt Gyõrben, ilyenkor olvastak össze irat-átírásokat 
Buzással. Természetesen – amellett, hogy Házi kispap fiát, Jenõt meglátogatta 
ilyenkor – Papp Kálmán püspökkel és fõként egyháztörténettel foglalkozó 
papokkal is megbeszéléseket folytatott, mint például Orbán László teológiai 
tanárral. Buzással 1957-ig végzett közös munkája az 1950 óta érvényben lévõ, 
körülményes kettõs kulcskezelés ellenére – mely szerint a hiteleshelyi levéltárakat 

                                                           
22 Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, 1939. (Győregyházmegye múltjából IV/1. kötet), Bán 
János: Sopron újkori egyháztörténete, Sopron, 1939. (Győregyházmegye múltjából IV/2. kötet). 
23 Géfinnel folytatott levelezését részben kiadta Varga Imréné: Egy tudósbarátság dokumentumai. Válogatás 

Géfin Gyula és Házi Jenő levelezéséből. Vasi Szemle 48. (1994) 261–276. (=Varga 1994.) Házi levele Géfinnek: 
Varga 1994. 271. A továbbiakban Géfin esetében nemcsak Házi hagyatékára, hanem a levelezés kiadására is 

támaszkodom, külön hivatkozás nélkül. 
24 Horváth 1993. 21. 
25 1954. szept. 30-i jelentését például Buzás „a jól végzett munka örömével siettem hozzád” fordulattal vezeti be. 
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az illetékes állami levéltárral közösen kezelték – meglehetõsen sikeres volt, 
amelynek Buzás munkabírása mellett annak is köszönhették, hogy a levéltáros 
idõnként befogta segíteni a másik kulcs állami levéltárból érkezõ felelõsét, sõt ha 
alkalma nyílt rá, annak munkatársait is. Az iratrendezõ munka híre Budapestre is 
eljutott, a Levéltárak Országos Központja 1956-ban vendégeket hozott a 
levéltárak megtekintésére. Házi és Buzás kapcsolatát leginkább Házi két 1955. 
augusztus 12-i mondatával jellemezhetjük: „mivel napközben komolyan fogunk 
dolgozni, annál illõbb lesz, hogy este viszont szórakozzunk. Ennek a 
lehetõségnek megszervezését is Rád bízom.” 

Gyõri kinevezésének és soproni helyzete megrendülésének hozadékaként 1949 
valóságos fordulópont Házi életében. Géfin Gyula szombathelyi kanonokkal 
folytatott igen bensõséges levelezésébõl kiderül, hogy 1949-tõl mind a gyõri, 
mind a szombathelyi, mind pedig a veszprémi püspöki székhelyen 
egyháztörténetírói munkaközösség létrehozását kezdeményezte és szervezte, 
továbbá magukban a munkálatokban Szombathelyen és Gyõrött is oroszlánrészt 
vállalt, mintegy elõkészülve, elõre menekülve a várható félreállítás elõl! 
Levelezésébõl apránként feltáruló, az õ szakmai vezetésével megvalósítandó 
grandiózus kutatási tervét és annak fokozatos megvalósulását – nem érintve a 
például Gyõrött ehhez szükséges iratrendezési feladatokat – az alábbiakban 
összegezzük: 

Gyõr: 1) Buzással 1949-50 folyamán összeolvasta a még Ragats Rezsõ 
nagyprépost által lemásolt 17. századi egyházlátogatási jegyzõkönyveket. Ekkor 
még anyagi szempontból könnyen ki tudott mozdulni Sopronból, illetve 1950 
nyarán szabadságát is Gyõrött töltötte a közös munka érdekében. Az egyébként 
zsúfolásig telt szemináriumban saját szobát kapott, és igazi kivételezettként külön 
is étkezhetett. Késõbb Buzás a még addig le nem gépelt 17. századi 
egyházlátogatásokat, vagy legalább azok egy részét legépelte, ezek azonban csak 
magyarul jelentek meg jóval késõbb.26 2) Tervezték a Monumenta Ecclesiae 
Iaurinensis, a gyõri egyház összes középkori oklevelének teljes szövegû kiadását 
is.27 Buzás az oklevelek jelentõs részét begépelte, ám ennél tovább nem jutott, 
apparátust már nem készített hozzá.28 3) A káptalan középkori szám-

                                                           
26 A megjelent vizitációk: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. I–

IV. Eisensadt, 1966–69. (Burgenländische Forschungen, Bd. 52–55.), uő: Kanonische Visitation der Diözese 

Raab aus dem Jahre 1713. Eisenstadt, 1980. (BF 69.), a magyar fordításban megjelentek: Lőrincz Imre: A 
rábaközi főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1659-ből. Arrabona 16. (1974) 233–241., Varga Imre: A 

Győri Székesegyházi Főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1698-ból. Arrabona 13. (1971) 177–221., 

uő: A Rábaközi Főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1696–1697-ből. Arrabona 14. (1972) 283–315., 
Varga Imre – Reichardt Gyula: A győri székesegyházi főesperesség alsó esperesi kerületi plébániáinak 

összeírása 1748-ban. Magyar egyháztörténeti vázlatok 1991/2. 117–201. 
27 Házi Jenő levele Papp Kálmánnak, 1949. júl. 1. és júl. 4. 
28 Gépelményei ma is (jelzet nélkül) megvannak a Győri Egyházmegyei Levéltárban. 
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adáskönyvét29 már a kezdet kezdetén, 1949-ben restauráltatták,30 majd Házi átírta 
a teljes kötetet. Az 1092 oldalas gépelményt az Akadémiai Kiadó lektoráltatta, 
azonban – a kézirat lerövidítése ellenére is – terjedelmi okokra hivatkozva a 
lektorok nem javasolták a teljes szövegû kiadást, inkább egyfajta feldolgozás 
kiadása mellett döntöttek. Ez a számadáskönyv szövegének, egyáltalán a 
forrástípus, valamint az azóta megjelent más középkori számadáskönyvek 
kiadásának31 ismeretében nyilvánvalóan vállalhatatlan volt Házi számára, így az 
ma is hagyatékában van kiadatlanul. 4) Tervezte a veszprémi kötetek mintájára a 
Monumenta Vaticana Episcopatus Iaurinensis kiadását is, összességében 15 évre 
becsülve az erre szükséges idõt. Annak nem maradt nyoma, hogy bármi konkrét 
lépéseket is tettek volna ennek elõkészítésére. 

Gyõrben valójában kapóra jött Házi személye és felszabaduló energiái. 1951-
tõl barátilag felügyelte Erõss István csapodi plébános középkori egyházmegye- és 
egyház-község-történeti mûveinek munkálatait, amelyeket Papp Kálmán 
megbízásából, de Házi szándéka ellenére kezdett el, mivel a fõlevéltáros erre csak 
a szükséges forráskiadások után látta volna elérkezettnek az idõt.32 Erõssnek már 
1942-ben lektorálta A ciráki körjegyzõség és plébánia története címû készülõ kötetét,33 
kapcsolatuk pedig nem szakadt meg idõközben sem, például anyakönyv-
restaurálás kapcsán is hozzá fordult a plébános. Az 1953-tól egyébként szintén 
egyházmegyei levéltárosként, tehát Házi beosztottjaként mûködõ Erõss mind 
tartalmi, mind módszertani kérdésekben (mit írjunk ki az oklevelek szövegébõl, 
mire hivatkozzunk Sopron, egyes bencés monostorok stb. esetén) rendszeresen 
fordult hozzá. A szakmai tanácsadás kiterjedt a munka lelki nehézségeire is, 
amint Házi fogalmaz 1951. szeptember 26-án: „szívbõl kívánom, hogy munkás 
kedvét késõbb se veszítse el, amikor kedvetlenség és kislelkûség fogja el az 
embert, és ebben a hangulatban szeretnõk mindent a tûzbe vetni.” Erõss 
egyházmegye-történeti munkája a szakmai lektorálásig eljutott, azonban a szerzõ 
halála miatt kinyomtatására már nem került sor.34 

Veszprém: 1) A legõsibb magyar püspökség történetének feldolgozása (köztük 
az egyházlátogatások közzé tétele) már az 1930-as években intenzíven 
megkezdõdött. Házi ennek megfelelõen számolt azzal, hogy a Veszprémi 
Egyházmegye Múltjából sorozat régi „csapata” még élõ, aktív, illetve hazánkban 
tartózkodó tagjai közül Pfeiffer János folytatja munkásságát, amelynek 
eredményeként utóbb valóban megjelent az egyházmegye történeti 

                                                           
29 Győri Egyházmegyei Levéltár. A győri káptalan magánlevéltára. Feudáliskori gazdasági iratsorozat. 1. kötet 

1497–1528. 
30 Erről l. Házi 1949. júl. 4-i és aug. 5-i, a székeskáptalannak és Buzásnak írt leveleit: Vajk Ádám: Házi Jenő 

levéltárosi tevékenysége Győrben. Forrásközlés. Archivnet 2004/2. (április 15.) (www.archivnet.hu) 
31 A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Közreadja: Kredics László – Madarász Lajos – Solymosi 
László. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai; 13) Veszprém, 1997. 
32 Házi Jenő levele Papp Kálmánnak 1949. júl. 1. és júl. 4. 
33 Erőss István: A ciráki körjegyzőség és plébánia története. Győr, 1943. 
34 Ma: Győri Egyházmegyei Levéltár. Erőss István hagyaték. 
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sematizmusa.35 2) Gutheil Jenõ veszprémi kanonokkal már korábban megkezdte a 
közös munkát. A csak jóval késõbb, 2007-ben posthumus megjelent oklevéltára36 
anyagának összeolvasását már 1949–1950 folyamán befejezték, jóllehet 
levélváltásaikból kiviláglik, hogy a veszprémi tartózkodások megszervezése 
rengeteg nehézséget jelentett Házi egyéb teendõi mellett. Gutheilt hasonló módon 
támogatta munkájában, mint Erõsst, 1949. március 14-i levelében így bátorítja 
kitartásra a kanonokot: „az oklevélpublikáció a történetírás alapja, mely nélkül 
csupán légvárakat építünk és történelmi regényeket írunk”. 1950 májusában aztán 
arra kérte Gutheilt, hogy halassza el a város korai történetének feldolgozását 
addig, míg az Országos Levéltár középkori gyûjteményeit meg nem nézte!37 
Kapcsolatuk ezután megszakadni látszik. 

Szombathely: 1) A Szombathelyi Egyházmegye történetének feltárását a két 
másik egyházmegye után csaknem egy évvel késõbb vette bele tervébe Házi Jenõ. 
A Vas megyére vonatkozó 17–18. századi egyházlátogatási jegyzõkönyvek 
kiadását magától értetõdõen tûzte ki elsõdleges célul. Az 1698-as Kazó-féle 
vizitációt 1958-ban megjelentette, 1959-ben pedig lassanként hozzáfogott a 
Tormássy-féle kötethez, amely 1961-ben látott napvilágot. Buzás az itteni 
munkákban is részt vett a jegyzõkönyvek 18. század közepi anyagának 
kiadásával.38 2) Egyháztörténeti feldolgozások írása terén Géfin útmutatása 
nyomán további munkatársakra: Horváth Tibor Antal premontrei szerzetesre, 
Király József sárvári káplánra, Meszlényi Antalra, a Központi Szeminárium 
egyetemi tanárára, késõbbi vasvár-szombathelyi nagyprépostra, valamint Egyed 
Ferenc néhai rigyáci plébános Géfinnél lévõ kézirataira is számított, azonban 
végül egyikükkel sem sikerült a közös munka kereteit kialakítani. 3) A vasvár-
szombathelyi káptalan magánlevéltárában található okleveleknek teljes szövegû 
kiadását ugyancsak felvette Házi a tervek közé. Korábban szinte csak néhány 
oklevél jelent meg közülük nyomtatásban – Horváth Tibor Antal premontrei ötöt 
közölt, ezen kívül csak a Hazai okmánytárban volt megtalálható néhány.39 A 
középkori oklevelek átírását már 1950 végén megkezdte Házi egymaga, s 1951-
ben be is fejezte. Miután barátja, Géfin elõkészítette neki az anyagot, – horribile 
dictu – százanként vitte el kézitáskával vasúton Szombathelyrõl Sopronba. Az 

                                                           
35 Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950). München, 1987. 
36 Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára (1002–1523). (A Veszprémi Egyházmegye múltjából; 18.) 

Veszprém, 2007. Közös munkájuk gyümölcse Gutheil feldolgozása, Az Árpád-kori Veszprém is. 
37 Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977. A kötet csak részben Házi kérése, inkább kiadási nehézségek miatt 

késett ennyit. 
38 A három kötet: Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó Archidiakon von Eisenburg/Vasvár in 
Burgenland – Teil des Komitats Eisenburg in den Jahren 1697–1698. Eisenstadt, 1958. (Burgenländische 

Forschungen Bd.; 37); Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Peter Tormásy Archidiakon von Eisenburg aus 

dem Jahre 1674. Eisenstadt, 1961. (BF; 46), Buzás, Josef: Kanonische Visitation 1757 Südburgenland. 
Eisenstadt, 1982. (BF; 71). 
39 Horváth Tibor Antal: Szent Márton születésének okleveles adatai. (Acta Savariensia; 4) Szombathely, 1944. 

57–77., Hazai Okmánytár I–VIII. Szerk. Nagy Imre – Páur Iván – Ráth Károly – Véghely Dezső. Győr–
Budapest, 1865–1891. 
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anyagot azonban végül csak jóval késõbb, 1967 és 1981 között publikálta a Vasi 
Szemlében,40 de így is csak a vasvár-szombathelyi káptalan magánokleveleinek 
mintegy negyede vált nyomtatásban hozzáférhetõvé.41 

Az oklevelekkel egy idõben kezdett el a gyõri középkori számadáskönyvvel 
foglalkozni, miután azt 1949 végén restaurálták. A vasvár-szombathelyi káptalan 
651 oklevelét tulajdonképpen „felfrissülésként”, a számadáskönyv begépelésének 
szüneteiben írta át! Egy augusztus 5-i, Buzásnak írt levele szerint fõlevéltárosi 
állásából való 1950. július 12-i felfüggesztésekor valószínûleg már nála volt a 
számadáskönyv, amelyet a Levéltárak Országos Központja 1951. november 17-ig 
kért vissza. A forrásokból kiviláglik, hogy ennek hátterében az átírás egy éve és 
az összeolvasás ideje alatt a számadáskönyv munkálata körül kibontakozó 
burkolt harc állt, a „bajszos püspök” rendszeresen faggatta errõl Buzást, és 
legalább 50 jelentést küldtek el ezzel kapcsolatban 1951 szeptemberéig! Miután 
végzett az elsõ munkafázissal, az átírással, félretette, más munkák kötötték le. 
Ahogy bizonyos enyhülés következett be,42 1960. november 1-jén Házi szerzõdést 
írt alá az Akadémiai Kiadóval a számadáskönyv kiadására. 1961. szeptember 30-
án küldte el a lektorok, Baraczka István és Szabó István által javasolt változ-
tatásokkal (káptalani névsorok kihagyása, illetve helytakarékossági szempontú 
összevonások) a kéziratot. Ezt a következõ év március 23-án kapta meg az 
Akadémia II. osztályára elbírálásra. Az újabb lektorálás során Ember Gyõzõ és 
Szabó István azt javasolta, hogy a forrás ne in extenso, hanem csak statisztikai 
feldolgozása legyen kiadva. Ezt az MTA II. osztálya elfogadta, így új (1963. május 
28-i) szerzõdést küldött Házinak a kiadó 1963. június 6-án. A tervezett kiadvány 
címe A gyõri székeskáptalan legrégibb számadáskönyve az 1495–1528-as évekbõl volt. 
Az új szerzõdés alapján 1) Házit 10 000.- forint illette volna meg úgy, hogy a 
szerzõi jogot nem veszi meg a kiadó. 2) A korábbi szerzõdést semmissé 
nyilvánították, tehát a kiadó a meg nem jelent kéziratért fizetett úgy, hogy a jogok 
a szerzõnél maradtak és 3) az új kötetre, tehát a forrás statisztikai feldolgozására 
új, külön szerzõdést kötöttek. Lényegében mindenben Házi Jenõ követeléseinek 
engedtek, abban is, hogy 4) még az Akadémiai Könyvtárba sem kellett volna 
letennie egy példányt a kéziratából a szokott módon. Az új kiadványra azonban a 
jelek szerint mégsem szerzõdtek, a ma is meglévõ 1092 oldalas kézirat a 
hagyatékban pihenve azóta is várja a kiadást. 

Házi Jenõ az elsõ vizitációk kiadásának beérésével, azaz néhány kötet 
megjelenése után, valamint ezzel párhuzamosan egyes munkatársak – Gutheil, 

                                                           
40 37 közleményben 173 oklevelet közöl: Vas megyei középkori oklevelek 1–37. Vasi Szemle 21–35. (196–

1981). 
41 Azóta Kóta Péter közzétette a teljes anyag regesztáit: Kóta Péter: Középkori oklevelek Vas megyei 
levéltárakban 1. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről: (1130) 1212–1526. (Vas megyei 

levéltári füzetek; 8) Szombathely, 1997. 
42 Erről a nyilvánosság előtt is beszámolt: A győri székeskáptalan legrégibb számadáskönyve. Magyar Nyelv 
1958. 253–257. és Győr város múltjából. A számadáskönyv titkai. Kisalföld 1984. júl. 7. 
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majd Géfin, továbbá támogatója, Papp Kálmán gyõri püspök – elveszítésével 
egyre inkább magára maradt tervei végrehajtásával. A 60-as évek végétõl csak 
Buzás segítségével vitte tovább elképzeléseit, és a három püspöki székhelyen 
senki más segítõje nem maradt. Pfeifferrel Veszprémben láthatólag nem tartotta a 
kapcsolatot, egymástól függetlenül dolgoztak. Ambiciózus terveibõl sok maradt 
az utókorra, így bár az utóbbi bõ két évtized több elemét megvalósította azoknak, 
mégis sok feladat máig aktuális. Ezekbõl – csak a gyõri perspektívát vázolva – a 
Monumenta Ecclesiae Iaurinensis munkálatai újra megkezdõdtek, tervezzük a csak 
magyarul megjelent egyházlátogatási jegyzõ-könyvek eredeti nyelvû kiadását, 
illetve elkészült és olvasható az Egyházmegyei Levéltár honlapján a Nemzeti 
Levéltár rendszerében a gyõri káptalan 2010 márciusa óta on-line kutatható 
középkori számadáskönyvéhez Házi kéziratának segítségével készült, a korabeli 
lapszámozást alapul vevõ mutató. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

H. NÉMETH ISTVÁN  Házi Jenõ várostörténeti 

munkássága 
 

 

Házi Jenõt a magyar várostörténet-írás meglehetõsen vegyesen szokta értékelni. 
Egyrészt mesterségbeli tudása és munkabírása a bámulat tárgya: két 
monumentális kötetsorozata, a „Sopron szabad királyi város története”, valamint 
a „Soproni polgárcsaládok 1535–1848” címû kötetek a várostörténészek számára 
evidenciaként kezelendõk, egyben hatalmas mennyiségû és értékû munkák.1 A 
másik oldal tör-ténészként kevéssé becsüli, hiszen nem elemzõ jellegû 
tanulmányai vagy monográfiái által ismert, hanem fõként forrásközlései és 
adattárai okán. A modern társadalomtörténész számára tehát Házi idejétmúlt, 
korának trendjeit sem követõ történészként tûnik fel. Az ítéletalkotás – jóllehet 
ennek az írásnak nem ez a célja – egyik vagy másik részrõl is nagyon könnyûnek 
tûnhet, ha Házi Jenõ munkásságát csak önmagában tekintjük. Érthetõbbé válik a 
mû egészének megítélése, és talán elnézõbbé válhat a társadalomtörténész is, ha 

                                                           
1 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. Sopron, 1921–1943.; Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 
1535–1848. Budapest, 1982. 


