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„Én szívesen dolgoztam a 

Társulat érdekében…” Házi 

Jenõ és a Magyar Történelmi 

Társulat 1932. évi soproni 

vándorgyûlése 
 

1932-ben, tehát éppen nyolcvan éve került sor az 1867-ben alapított Magyar 
Történelmi Társulat1 Sopronban megrendezett vándorgyûlésére. Igaz, nem 
elõször jelent meg a városban a magyarországi történész szakma színe-java: 1883-
ban Sopron már otthont adott egy ugyanilyen összejövetelnek.2 Ezen írás tárgya 
mégis az 1932. évi eseménysorozat lesz, célja pedig elsõdlegesen Házi Jenõ3 
szerepének feltárása a szervezésben, elõkészítésben, lebonyolításban (és nem a 
vándorgyûlés eseménytörténetének felgöngyölítése4). Ekképp jelen tanulmány az 
egykori soproni fõlevéltáros gazdag színezetû portréját nem újabb tudósi 
vonásokkal, hanem a nagyon is gyakorlatias szervezõ alakjának megidézésével 
árnyalja tovább.  

Fontosnak tartjuk ezt hangoztatni, hiszen ha valóban feladatunknak tekintjük 
Házi életének minél teljesebb megismerését, nem feledkezhetünk el a mégoly 
jelentõs tudományos teljesítmény mellett arról sem, hogy a hétköznapokban 
hogyan állt helyt, mint Sopron város fõlevéltárosa. E keretek között pedig arról, 
hogy miképpen birkózott meg (karöltve többek között kollégájával, Sümeghy 
Dezsõ vármegyei fõlevéltárossal) a vándorgyûlés szervezése és lebonyolítása 
kapcsán rá rótt, a tudomány magasztosnak vélt világához mérten szinte 

                                                           
1 E sorok írója 2007 óta tölti be a Magyar Történelmi Társulat (egyik) titkári posztját. Ebből adódóan jelen írás 

témája igen kedves számára – ha ezt netán a megengedettnél jobban tükröződne, az objektivitás csorbulna, azért 

az Olvasó szíves elnézést kérem! Az MTT történetének igen gazdag irodalma van, ezt helyhiány miatt nincs 
módomban felsorolni, így itt most csak a legfrissebb olyan kiadványra hívom fel a figyelmet, amelynek 

tanulmányai e tárgykörrel foglalkoznak: A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és 

a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Szerk. Erdész Ádám–Katona Csaba. 
Gyula, 2011. 
2 Az erről írt beszámoló: Szádeczky Lajos: A Magyar Történelmi Társulat soproni kirándulása (1883. aug. 23–

27.). In: Századok, 17. (1883) 8. sz. 95–100. A Századok e számának önálló címe ez volt: A Magyar Történelmi 

Társulat 1883. évi aug. 22–27-iki vidéki kirándulása Sopron városába és Sopron vármegyébe. Szerk.: Szilágyi 

Sándor. Bp., 1883. Tartalmából pár példa: Kemény Gábor: Báró Kemény Gábor másodelnök megnyitó beszéde a 

M. Történelmi Társulat Sopronban, 1883. augusztus 22-én tartott vidéki nagygyűlésén (3–11.); Nagy Imre: 
Sopron multja: felolvastatott a M. Tört. Társulat Sopronban tartott f. é. aug. 22-iki nagygyűlésén (12–52.); Paur 

Iván: Függelék: a kiscenki remete (101–104.). 
3 A személyére és működésére vonatkozó gazdag szakirodalom felsorolását, minthogy teljességre úgysem 
törekedhetnék e helyt, mellőzöm. 
4 Erre nézve lásd: Varga Imréné: A Magyar Történelmi Társulat soproni vándorgyűlése (1932. február 13–14.). 

In: Soproni Szemle, 51. (1997) 3. sz. 251–254. (=Varga 1997) A vándorgyűlésről 1932-ben megjelent 
beszámolók: Kossányi Béla–Csánki Dezső: A Magyar Történelmi Társulat 1932. évi január hó 14-én tartott 

felolvasó, illetve igazgatóválasztmányi ülésének jegyzőkönyve. In: Századok, 66. (1932) 1–3. sz. 124–126.; 

Kossányi Béla–Domanovszky Sándor: A Magyar Történelmi Társulat 1932. évi február hó 13-án d. u. 6 órakor 
Sopronban tartott vidéki felolvasó ülésének jegyzőkönyve. In: Századok, 66. (1932) 1–3. sz. 126. 
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póriasnak, már-már alantasnak tûnõ, ám nagyon is szükségszerû, mindennapi 
gyakorlati készségeket igénylõ teendõknek. Akinek valaha volt része hasonlóban, 
az pontosan tudja, milyen komoly kihívás egy ilyen sokrétû és összetett feladat. 
Írásunkban ezt igyekszünk tehát bemutatni, már csak azon megfontolásból is, 
hogy oldani tudjuk a bölcsészettudomány mûvelõirõl, ezen belül sokszor a 
levéltárosokról számos helyen érzékelhetõ negatív képet, amely szerint e tudós 
elmék kizárólag a régi iratok világában mozognak otthonosan, ám a valós életben 
nem feltétlen tudnak boldogulni. 

A Magyar Történelmi Társulat (a továbbiakban: MTT), mint már utaltunk rá 
korábban, 1867-ben alakult meg. Célja nem „csupán” a történeti kutatásokat 
aktívan mûvelõ historikusok egyesületbe tömörítése volt, hanem – ma már talán 
szokatlannak ható módon – a történelem, a múlt iránt érdeklõdõ polgárok 
összefogása is. Ennek megfelelõen az MTT eléggé vegyes összetételû tagsággal 
rendelkezett. Egyfelõl zömét a történész szakmai jelesei alkották, másfelõl – és ezt 
látni fogjuk alább Sopron példáján is – a múlt iránt érdeklõdõ laikusok, a 
„történész céhen” kívüliek is helyet kaptak soraiban. Nyilván akadt ezek közt 
olyan, akit elsõdlegesen társadalmi szerepe, a presztízs irányított az MTT-be, de 
feltétlen volt olyan, akit ténylegesen történeti érdeklõdés vezérelt.  

Az MTT alakulása után jószerivel azonnal programjába iktatta az éves vidéki 
vándorgyûlések megtartását.5 Ezek során a résztvevõk nem elégedtek meg azzal, 
hogy tudományos tanácskozásokon vettek részt, hanem bevett dolog volt a 
vándor-gyûlésnek helyet adó település és vármegye levéltárainak, a környék 
történeti emlékeinek felkeresése is, hogy ily módon is ismerkedjenek az adott hely 
múltjával. Azt, hogy ez hogyan is zajlott, azt egy 1883. évi soproni példával is 
megfelelõen illusztrálni lehet: „A Magyar Történelmi Társulat f[olyó] é[v] 
augusztus havában Sopronban tartott vidéki nagygyûlése alkalmával egy 
könyvtári bizottság is mûködött, mely Sopronban az ág[ostai] evang[elikus] 
lyceum, a bencések és Domonkos-rendiek, Kismartonban pedig a Ferenc-rendi és 
a herceg Eszterházy-féle könyvtárakat vizsgálta at.”6  

Ugyanakkor a vándorgyûlésnek helyet adó településeken komoly 
eseményszámba ment a társulat fogadása, így ezek nagyon hamar társadalmi 
színezetet is öltöttek, presztízskérdés volt, hogy a házigazdák minél fényesebben 
fogadják a tagságot. Jól példázza ezt Haan Lajos (róla lásd az elõzõ jegyzetet) 
visszaemlékezésének egy részlete, amely az 1881. évi eperjesi vándorgyûlést 
örökíti meg: „A Magyar Történelmi Társulat ez évi vándorgyûlését Eperjesen 

                                                           
5 E kirándulásokra nézve egyik legfontosabb forrásunk az a visszaemlékezés, amelyet Haan Lajos békéscsabai 

evangélikus lelkész, történész, az MTT első igazgatóválasztmányának tagja írt. Haan Lajos naplója. Részletek. 

Szerk.: Papp János. H. n. [Békéscsaba], 1971. (Bibliotheca Bekesiensis, 6.). (=Haan 1971) A kiadvány azért 
viseli a napló címet, mert Haan, amikor naplóírásba kezdett idősebb korában, megírta korábbi évei emlékeit is. 

Így a formájában naplószerű írás nagyobbik hányada voltaképpen utólagos emlékezés. 
6 [Szerző nélkül]: Ismeretlen Grolier-kötés a kismartoni ferenczrendiek könyvtárában. In: Magyar Könyvszemle, 
8. (1883) 1–4. sz. 226. 
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tartotta. […] Miskolcon, Kassán át este nyolc óra tájban értünk Eperjesre. Itt az 
indóház fel volt koszorúzva, a pályaudvar lampionokkal kivilágítva, fogadott 
díszruhában a megye és a város tisztikara. Az üdvözlõ beszédet a fõispán tartotta. 
[…] Ezután már hintókba ültünk, 200 fáklya fénye mellett bevonultunk a 
kivilágított, fellobogózott Eperjesre. […] Fájdalom, az eperjesiek annyira 
elfoglaltak minket különféle ünnepélyekkel (bál, színi elõadás, díszebédek stb.), 
hogy bizony keveset dolgozhattunk.”7  

A vándorgyûlések ötlete tehát sikeres kezdeményezésnek bizonyult. Sopron, 
mint láthattuk, 1883-ban már szintén fogadta az MTT-t, de ezt követõen majd fél 
évszázad telt el, amíg újra felmerült az elképzelés, hogy Sopronba látogasson a 
történészek egyesülete. Az ötlet ekkor azonban termékeny talajra hullott, és 
rövidesen az elõkészítés szakaszába jutott. E ponton kapott kiemelt szerepet 
Sopron fõlevéltárno-kaként Házi Jenõ. 

A fennmaradt források tanúsága szerint az elõkészületekre nem jutott túl sok 
idõ. A soproni vándorgyûlés kitûzött idõpontja 1932. február 13–14-ére esett, 
ehhez képest Házi január 19-én Kossányi Béla országos levéltárnokhoz,8 az MTT 
titkárához írt levele azt látszik bizonyítani, hogy a szervezés ekkor még csupán 
csírájában volt. Házi levelének kezdõ sora ez: „A szervezés munkájához 
hozzáfogtam.”9 Ugyanezen levélbõl10 derül ki, hogy a vándorgyûlés 
lebonyolítását helyben igen magas szinten támogatták: „A fõispán úr a miniszter 
úrral már személyesen beszélt.” A vármegyén kívül természetesen 
elengedhetetlen volt Sopron város támogatása, szerencsére azonban ezt Thurner 
Mihály polgármester11 – aki maga is MTT-tag volt – maximálisan biztosította. 
Ami azonban témánk szempontjából igazán releváns, az az, hogy a levél arról is 
árulkodik: a program konkrét megszervezése elsõsorban Házi feladata volt. Ide 
tartozott az érkezõ vendégek számának összesítése, az érkezések és távozások 
idõpontjának rögzítése, soproni fogadásuk és a szállásukra kísérés, a szállás és 
étkezés biztosítása, ezen felül pedig a szakmai program megtervezése, amelynek 
része volt a vándorgyûlés elõadásainak összeállítása, a levéltárak látogatása és az 
ilyenkor elmaradhatatlan kirándulás, amely mindig összefüggésben állott 
valamely történeti emlék meglátogatásával is.  

                                                           
7 Haan 1971. 112. 
8 A tanulmányban előforduló történészek életrajzi adatainak ismertetését terjedelmi okom miatt mellőzöm, azok 
bármely közgyűjteményben vagy az interneten könnyűszerrel elérhetőek. 
9 A hivatkozott források többsége egy iratanyagból származik, nevezetesen Házi Jenő Sopronban őrzött 

hagyatékaiból. Jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltára (= MNL 
GyMSM SL) XIV. 98. Házi Jenő főlevéltáros iratai. 18. doboz (=d.): Magyar Történelmi Társulat soproni 

vándorgyűlése. Ezért azokra az innen származó forrásokra, amelyekről a főszövegben kiderül, ki írta, kihez és 

mikor, a könnyebb áttekinthetőség és az ismétlések elkerülése végett nem hivatkozom jegyzetben. Az idézeteket 
a mai magyar helyesírásnak megfelelően közlöm. 
10 A levelet hosszan idézi (a címzett azonosítása nélkül): Varga 1997. 251. 
11 „Tisztemben csak a város érdeke és az igazság fog vezetni”. A 120 éve született Thurner Mihály polgármester 
(1878–1952) emlékére. Szerk.: Turbuly Éva. Sopron, 1998. 
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Házi – számolva a Sopront jellemzõ erõs lokálpatrióta érzülettel – az 
elõadásokat úgy állította össze, hogy azok a soproniak számára is érdekesek 
legyenek. Így soproni, illetve nyugat-magyarországi témákat preferált, továbbá 
olyan személyiséget, akinek van erõs helyi kötõdése. Ez utóbbi tekintetében 
választása Széchenyi Istvánra esett (nyilván azzal is összefüggésben, hogy a 
kirándulás céljának pedig – lásd alább – Nagycenket jelölték ki). Ezért is érte 
kellemetlen meglepetésként Házit, hogy Angyal Dávid, a Bécsi Magyar Történeti 
Intézet igazgatója, akinek Széchenyirõl kellett volna beszélnie, végül témát 
változtatott, és a buchlaui találkozót12 választotta elõadása témájául. Házi joggal 
sajnálkozott ezért, mondván, hogy a soproniakat ez talán kevésbé fogja érdekelni.  

Végül érdemes figyelmet fordítani a levéltárak felkeresésére is. Errõl Házi így 
írt Kossányinak (akire titkárként az MTT részérõl a legtöbb szervezõ munka 
hárult): „Mivel úgy a városi, mint a vármegyei levéltárat Nektek be akarjuk 
mutatni, ebbõl kifolyólag lehetségesnek tartom, hogy néhányotoknak lesznek 
különleges kívánságai, így pl. valamely oklevél vagy irat után érdeklõdik valaki, 
avagy bizonyos tárgykörre szeretne adatokat találni stb. Nagyon természetesen 
úgy én, mint a vármegyei kollégám a legkészségesebben állunk 
rendelkezésetekre, de hogy ezt megtehessük, a Ti érdeketekben is jó volna, ha a 
lehetõség szerint ilyen kívánságokról elõre értesítést kaphatnánk, mert attól 
tartunk, hogy az ilyen természetû óhajok teljesítésére akkor, mikor már itt 
vagytok, nemigen lesz idõnk.” 

Lukinich Imre egyetemi tanár, az MTT fõtitkára január 25-én kereste fel 
írásban Házit. Levelében ezt rögzítette többek között: „A választmány tagjaihoz 
elmentek már a megszólítások a részvétel tárgyában. A hó végére várjuk a 
válaszok visszaérkezését, és akkor azonnal megírjuk […] a résztvevõk számát és 
nevét, hogy azután Ti az elszállásolás tekintetében intézkedhessetek.” Lukinich 
ezen túl még egy fontos kérdést vetett fel, miután válaszában lényegében átsiklott 
afölött, hogy milyen levéltári iratokat akarnának megnézni a résztvevõk (errõl 
Házi elõzetes tájékoztatást kért tõle is). Helyette nagyon is gyakorlatias módon – 
mint vezetõ egyesületi tisztviselõ – a tagság lehetséges gyarapítására koncentrált. 
Lukinich megfogalmazásában érzékelni lehet némi udvariassággal megspékelt 
finom pressziót is, míg az utolsó kérdés („Papok, mágnások?”) és az azt megelõzõ 
pár felvetés már leplezetlenül nyers pragmatizmust mutat: „Hanem a fõ dolog a 
taggyûjtés. A napokban Hidegkúton voltam a kegyelmes úrnál13 és vele a soproni 
útról is beszélgettem. Õ a legnagyobb optimizmussal tekint ezen vándorgyûlés 

                                                           
12 A morvaországi Buchlauban (csehül: Buchlov) találkozott 1908. szeptember 15-én Alois Lexa von Aehrenthal, 

az Osztrák–Magyar Monarchia, valamint Alekszander Petrovics Izvolszkij, Oroszország külügyminisztere. 

Ennek során állapodtak meg abban, hogy a Monarchia hozzájárul a tengerszorosok (a Dardanellák és a 
Boszporusz) megnyitásához az orosz flotta előtt, cserébe Oroszország beleegyezett Bosznia-Hercegovina 

annexiójába. 
13 Vagyis gróf Klebelsberg Kunónál, aki 1922–1931 között volt a magyar kormány vallás- és közoktatásügyi 
minisztere. Klebelsbergnek Pesthidegkúton volt kúriája. Ekkor ő volt az MTT elnöke. 
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elé, mert Sopront a Dunántúl legintelligensebb városának tartja és azt hiszi, hogy 
ott neki sok jó barátja van, akik azzal fogják demonstrálni érzésüket, hogy 
támogatják a Társulatot. Tudom, hogy nehéz manapság vizet csavarni a sziklából, 
de sok mindenre lehet rábírni az embereket még a mai viszonyok között is. Meg 
vagyok arról gyõzõdve, hogy Te mindazt megteszed, mi csak lehetséges. 
Lehetõleg testületeket és intézményeket kérnünk, mert ezek nem fluktuálnak 
annyira, mint a személyek. A vidékrõl lehet-e számítani jelentkezésre? Papok, 
mágnások?”  

Január 30-án ismét Kossányi ragadott tollat, hogy írjon Házinak. Ekkor már 
kialakult a tervezett tudományos program: a megnyitót e szerint az MTT elnöke, 
gr. Klebesberg Kunó nyugalmazott miniszter tartja, õt követi Angyal Dávid, majd 
Schwartz Elemér egyetemi tanár elõadása, végül pedig, hogy a soproniak is 
képviselve legyenek, Házi Jenõ prezentációja zárja a programot (a témákról 
késõbb esik szó). Praktikus információkat is tartalmazott a levél: e szerint február 
2-át jelölte meg az MTT a tagságnak a jelentkezés határidejéül. Kossányi arról is 
tájékoztatta Házit, hogy Lukinich fõtitkár a nagycenki kirándulás mikéntjérõl 
szeretne részletes információkat olvasni. 

Házi február 1-jén küldött választ Lukinichnak. A nyomást õ is érzékelhette, 
mert biztosította a fõtitkárt, hogy „mi mindent elkövetünk, hogy szavaid szerint a 
sziklából vizet csavarhassunk”. A tervbe vett nagycenki kirándulás kapcsán 
pedig azt fejtette ki, hogy nem volna célszerû Cenkrõl egybõl továbbindulni Bécs, 
illetve Budapest felé a résztvevõknek, hanem inkább Sopronba visszatérve 
kellene továbbindulni. A kirándulás helyszínének kiválasztását így 
megindokolta: „a soproni közönség nem jó néven venné, ha a Történelmi Társulat 
ez alkalommal elmulasztaná Széchenyi szelleme elõtt való tiszteletnyilvánítását.” 

Házi következõ, február 1-jei levele viszont megint arról tanúskodik, hogy 
rohammunkában folyt a szervezés. Ebben kifejtette (12 nappal a gyûlés elõtt!), hogy 
a programnak immár véglegesnek kellene lennie, szüksége van tehát az elõadások 
címére, mert a meghívókat még nyomtatni és postázni is kell. Szintén a kapkodó 
szervezés jeleként értékelhetõ, hogy Házi az elõzõ, 1883. évi soproni vándorgyûlés 
nyomtatott programja iránt is érdeklõdött, ti., hogy az megvan-e az MTT-nél, azt 
írván, hogy ha ebbõl van példány, jó lenne annak szövegét is kinyomtatni két 
példányban, egyet számára, egyet Thurner polgármester számára, akár úgy, hogy 
az MTT elõzõ, gyõri kirándulásának14 programját vegyék formailag mintának. 
Némileg meglepõ módon, Kossányi február 3-án kelt válaszához mellékelte ez 
utóbbit, ám egyúttal arról is tájékoztatta Házit, hogy az 1883. évi vándorgyûlés 
programja nincs meg az MTT-nél, sõt a Századok, amelyben az nyomtatásban 

                                                           
14 Az MTT 1932. január 10-én Győrött tartott vidéki felolvasóestet. Erre nézve: Kossányi Béla–Klebelsberg 

Kunó: A Magyar Történelmi Társulat 1932. évi január hó 10-én d. u. 4 órakor Győrött tartott vidéki felolvasó 
ülésének jegyzőkönyve. In: Századok, 66. (1932) 1–3. sz. 124. 
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napvilágot látott, az évi évfolyama sem. Ez utóbbi azért érthetetlen, mert a Századok 
1867-tõl az MTT folyóirataként jelent meg… 

Látnivaló, hogy Házi teljes lendülettel vetette magát a szervezõmunkába az 
idõ mind sürgetõbbé váló szorításában. Az MTT – a késlekedések dacára – ebben 
azért készséges partnere volt. Jánossy Dénes, Bécsbe kirendelt levéltáros 
minisztériumi osztálytanácsos (késõbb 1942–1949 között a Magyar Országos 
Levéltár fõigazgatója) február 1-jén megírta Házinak, hogy az osztrák fõvárosból 
kik látogatnának el Sopronba az ott dolgozó magyar történészek közül. E névsor 
több mint veretes: Angyal Dávid, Paulinyi Oszkár, Salacz Gábor, Szilágyi Lóránt, 
Bakács István, Iványi-Grünwald Béla és maga Jánossy. Összesen tehát – õt magát 
idézve – „heten lennénk, mint a gonoszok.” A levélre Házi sietve válaszolt 
(február 6-án), megköszönve a pontos információt, egyúttal aggodalmát fejezve ki 
a még mindig késlekedõ budapesti információk hiánya okán: „A hetes számnak 
annál is inkább örülök, mert félõ, hogy a nagy távolság és a sok költség miatt 
Budapestrõl kevesen fognak érkezni.” 

Két nap elteltével, 8-án Házi ismét az MTT fõtitkárához, Lukinich Imréhez 
fordult levélben. Ebben biztosította õt, hogy a vándorgyûlés „anyagi és erkölcsi 
sikere érdekében” mindent elkövetett, „a kilátások idáig jók”, ám a szállások 
ügyében továbbra is megoldhatatlan nehézséget okoz számára, hogy még mindig 
nem tudja, Budapestrõl kik és hányan fognak érkezni. Láthattuk, hogy Jánossy 
Dénes révén a bécsi látogatók pontos névsora immár rendelkezésre állt, e szerint 
a fõvárosiaké még mindig nem, ami szûk öt nappal a vándorgyûlés kezdete elõtt 
nem könnyítette meg a szervezést… 

Lukinich ezt világosan érzékelte, mert másnap már sietett válaszolni és rögtön 
levele elején leszögezte: „… azt vélem következtetni, hogy a soproni 
vándorgyûlés a sikerült gyûlések közé fog tartozni. Tudom, hogy a siker 
elsõsorban a Te érdemed lesz, és azért ne vedd tõlem túlzott udvariasságnak, ha 
már most megköszönöm mindazt, amit tettél”. Azonban túl sok biztatót nem 
tudott írni, fõleg nem a legégetõbb kérdés, a résztvevõk névsora tekintetében: „a 
jelentkezõk neveit Kossányi bizonyára megírta”. Ezen felül a fõtitkár egy 
koszorút kért az MTT számára a cenki kiránduláshoz, illetve azt jelezte, hogy a 
szállásokat illetõen „magánházakat ne molesztáljunk a lehetõség szerint”. 

A felgyorsult ügyintézést mutatja, hogy Házi ugyanaznap ragadott tollat. 
Udvariasan írt, de jelezte, hogy helyzete mint fõ szervezõé kezd kilátástalanná 
válni: „Már nap-nap után várom válaszodat korábbi levelemre, melyben értesítést 
kértem a vándorgyûlésen résztvevõk végleges névsorára nézve és szeretném 
tudni azt is, van-e valami különleges kívánság a levéltárainkkal szemben. Meg 
vagyok gyõzõdve, hogy mindezekre nézve válaszod a legrövidebb idõn belül 
meg fog érkezni, talán már úton is van.” Vagyis a válasz még ekkor is váratott 
magára, eközben pedig Házinak olyan részletekkel is foglalkozni kellett, mint 
amilyet a Bécsbõl érkezõk vetettek fel, tudniillik, hogy milyen ruhában jelenjenek 
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meg a résztvevõk Sopronban. Kerülendõ a további vitát, Házi tömören azt 
válaszolta, hogy „fekete zakóruhában, miként Gyõrött is így volt”, a „pesti 
vendégek is lehetõleg ehhez tartsák magukat”. 

Ugyancsak 9-én egy harmadik levél is kelt, ezt is Házi írta, ennek címzettje 
Kossányi Béla volt. A sürgetés Házi soraiban (érthetõ módon) mind markánsabban 
volt jelen. Tudatta ugyan Kossányival, hogy a fekete zakó igen jó választás a 
megjelenésre, ám egyúttal azt is, hogy „a pestiek részérõl még most sem tudom, 
hogy biztosan kik jönnek és ezért az elszállásolásra nézve még mindig nem tudom 
a végsõ intézkedéseket megtenni”. A levélbõl az is világossá vált, hogy már az is 
eldõlt, mikor érkeznek a fõvárosi vendégek (melyik vonattal), épp csak az nem, 
hogy hányan és kik… 

Végsõ soron egy datálatlan iratból derül ki, hogy hányan is jelentkeztek (ami 
nem azt jelenti, hogy mindenki el is jött). Budapestrõl összesen 13-án jelezték 
elõzetesen érkezésüket. Lényegében az MTT egész vezérkara képviseltette magát: 
Klebelsberg Kunó gróf, ny. miniszter, az MTT elnöke („szállása a szürke 
nénéknél”); Domanovszky Sándor egyetemi tanár, az MTT alelnöke; Lukinich 
Imre egyetemi tanár, az MTT fõtitkára; Hajnal István egyetemi tanár, a Századok 
szerkesztõje; Petrovich Elek, a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója; Csányi Károly, 
az Iparmûvészeti Múzeum igazgatója; Herzog József, a Magyar Országos 
Levéltár igazgatója; Gárdonyi Albert, Budapest székesfõváros fõlevéltárosa; 
Schwarz Elemér egyetemi tanár; Kossányi Béla, országos levéltárnok, az MTT 
titkára; Tóth László, Asztalos Miklós és Deér József (1942–1945 között a Magyar 
Történettudományi Intézet igazgatója) múzeumi tisztviselõk. A bécsi hét 
résztvevõ névsora pedig nem változott az elõzõekhez képest: Angyal Dávid, a 
Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója; Jánossy Dénes és Paulinyi Oszkár, 
kormánymegbízottak a bécsi levéltáraknál; Salacz Gábor, a Theresianum tanára; 
Szilágyi Lóránt, Iványi-Grünwald Béla és Bakács István, a Bécsi Magyar Történeti 
Intézet tagjai. 

Eközben a végleges programot is sikerült összeállítani, a vándorgyûlés ennek 
megfelelõen zajlott le. Február 13-án délelõtt a Budapestrõl és Bécsbõl vonattal két 
különbözõ pályaudvarra (Gyõri, Déli) érkezõ vendégek fogadását, majd 
elszállásolását követõen került sor az ebédre a soproni Kaszinó étteremében 
délután ½ 13 és 14 óra között. Ezt városnézõ séta követte ½ 16 óráig, ennek 
vezetõje – kissé meglepõ módon – nem soproni volt, hanem a gyõri születésû 
Csányi Károly, az Iparmûvészeti Múzeum igazgatója.15 A városnézés során 
egyebek mellett a Stornó-féle gyûjteményt is megtekintették a résztvevõk.16 A 
sétát követõen Sümeghy Dezsõ kalauzolásával a megyei levéltárat keresték fel, 
18.00 órakor pedig sor került a vándorgyûlés (a Frankenburg Irodalmi Kör 

                                                           
15 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. A Magyar Történelmi Társulat soproni vándorgyűlésének napirendje. 
16 Varga 1997. 253. 
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meghívására) szakmai programjára a Kaszinó nagytermében.17 A meghívó szerint 
a program az alábbi volt: 1. Klebelsberg Kunó elnöki megnyitója; Angyal Dávid: 
A buchlaui találkozó és következményei; Schwartz Elemér: Nyugat-
Magyarország helységnevei és településtörténet;18 Házi Jenõ: Moser Osvát 
polgármester számadáskönyve az 1440–1441. évre (1. kép).19  

 

 

1. kép. A Magyar Történelmi Társulat Soproni Vándorgyûlése meghívója, programja, 1932.  
(SL, Házi Jenõ ir., 18. d.) 

 
Ez azonban a gyakorlatban módosult, Klebelsberg Kunó ugyanis végül nem 

tudott eljönni Sopronba.20 Helyette az alelnök, Domanovszky Sándor tartotta meg 
a megnyitót, õ válaszolt a társulati tagokat köszöntõ Thurner polgármester 
beszédére. Említést érdemel, hogy az alelnök megnyitójában külön kiemelte Házi 
Jenõ tudományos munkásságának eredményeit.21 A napot a Pannónia Szálloda 

                                                           
17 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. A Magyar Történelmi Társulat soproni vándorgyűlésének napirendje. 
18 Schwartznak könyve jelent meg hasonló címmel: Schwartz Elemér: A nyugatmagyarországi német 

helységnevek. Bp., 1932. A kötetet Házi ismertette a Századok hasábjain: Századok, 66. (1932) 4–6. sz. 189–
191.  
19 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. Meghívó a Magyar Történelmi Társulat vándorgyűlésére. 
20 Varga 1997.  252. 
21 Varga 1997.  253–254. 



HÁZI JENÕ, SOPRON TUDÓS 

FÕLEVÉLTÁROSA 
 332 

 

nagytermében tartott társasvacsora zárta.22 Ez utóbbira a meghívókat Thurner 
Mihály soproni polgármester saját kezû aláírásával küldték ki: „Sopron szab[ad] 
kir[ályi] t[örvény]h[atósági]j[ogú] város közönsége a Civitas Fidelissima õsi falai 
közé érkezõ kedves vendégeink tiszteletére 1932. február 13-án este 9 órakor a 
Pannónia fehértermében vacsorát ad.”23 A Pannóniát bérlõ Kelemen Károly az 
alábbi bõséges étrendet állította össze a vendégek számára: rácponty Pannónia-
módra, pulyka, sült csirke vegyes körítéssel, salátával és „coumpot”-tal; vegyes 
torták. A italválasztékot a soproni Conrad szõlészet fajborai, valamint a 
Nyugatmagyarországi Sörfõzde és Malátagyár Rt. világos és barna sörei alkották 
(2-3. kép).24 

 

  

2–3. kép. A Pannónia szálló ünnepi étlapja a vándorgyûlés résztvevõi számára, 1932.  
(SL, Házi Jenõ ir., 18. d.) 

 
Másnap, 14-én a Kaszinóban elköltött reggelit követõen Sümeghy Dezsõ 

vezetésével autóbusszal indultak a résztvevõk Cenkre, ahol a kriptánál Róka József 
pápai kamarás fogadta õket (4-5. kép). Miután lerótták kegyeletüket Széchenyi 

                                                           
22 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. Thurner Károly polgármester vacsorameghívója. 
23 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. Thurner Károly polgármester vacsorameghívója.  
24 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. Étrend a Magyar Történelmi Társulat látogatására Sopronban. 
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István gróf sírjánál, amelynek végén Domanoszky Sándor helyezett el 
babérkoszorút az MTT tagsága nevében, rövidesen visszatértek Sopronba, ahol a 
városi levéltárba mentek: itt Házi Jenõ fogadta õket.25 13 órakor immáron a Gyõri 
vasútállomás éttermében (étlap szerint) fogyasztották el ebédjüket, majd Budapest, 
illetve Bécs felé távoztak a vendégek.26 

 

 
 

 

                                                           
25 Varga 1997.  254. 
26 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. A Magyar Történelmi Társulat soproni vándorgyűlésének napirendje. 
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4–5. kép. A Magyar Történelmi Társulat Soproni Vándorgyûlése résztvevõinek nagycenki 
kirándulása,  

az ún. "zarándoklat", 1932. febr. 14. (SL, Házi Jenõ ir. 18. d.)  
 

A vándorgyûlés történetéhez tartozik még az az összesítõ ív, amely arról 
árulkodik, hogy hány tagja volt az MTT-nek Sopronban 1932-ben.27 Fentebb esett 
róla szó, hogy az MTT nagyon fontosnak tartotta a tagság számának növelését, 
amire a vándorgyûlés kiváló alkalmat kínált. A Házi-féle hagyatékban 
fennmaradt összesítés szerint az MTT-nek ezt megelõzõen már 32 személy és 11 
intézet volt a tagja helyben. Talán nem érdeketlen felsorolni õket. Számos olyan 
embert találni köztük, akik a korabeli Sopron társaséletének meghatározó 
személyiségei voltak: Berecz Ábel ügyvéd; Bertalan Endre ügyész; Bodorkós 
Gilbert tanár; Bokor Ignác százados; Csanády Sándor gimnáziumigazgató; 
Csapodi József tanár; Czillinger József tb. vármegyei fõjegyzõ; Fehér Géza 
százados; Flandorffer Ignác országgyûlési képviselõ; Gedeon Emil volt 
jegyintézeti igazgató; Gõsy Géza vármegyei fõügyész; Hackl Antal katolikus 
segédlelkész; Havasi Lucius bencés tanár; Házi Jenõ városi fõlevéltáros; 
Hõgyészy Pál vármegyei fõjegyzõ; Huber János kanonok; Józsa Menyhért tanár; 
Kardos Árpád árvaszéki ülnök; Leicht József ügyvéd; Marinczer Endre tb. 
vármegyei fõjegyzõ; Martini Róbert ny. ezredes; Östör József ügyvéd; Pálovich 
István ügyvéd; Payr Sándor ny. egyetemi tanár; Prickler János bankfõnök; Rabel 
László ny. vármegyei árvaszéki ülnök; Simon Elemér fõispán; Szilvásy Alexandra 
tanár; Thurner Mihály polgármester; Töpler Iván ügyvéd; Viczián Dezsõ 
evangélikus lelkész. Említést érdemel, hogy e tagok majd mindegyike három 
korábbi év (1926, 1927, 1928) során lépett be az MTT-be, legtöbbjük 1927-ben A 
tagsággal rendelkezõ „intézmények” ezek voltak: Sopron vármegye levéltára, 
Sopron szabad királyi város közönsége, az Evangélikus Tanítóképzõ Intézet, az 
Evangélikus Lyceum tanári testülete, a MOVE Sopron Vármegyei Fõosztálya, a 
Soproni Múzeum, az Állam Széchenyi István Reáliskola, a bencés fõgimnázium 
tanári könyvtára, az Állami Felsõkereskedelmi Iskola Önképzõköre, az Állami II. 
Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelõintézete, végül az orsolyiták leánygimnáziuma. 
Látnivaló tehát, amirõl fentebb már általánosságban szót ejtettünk, az Sopront is 
jellemezte: a tagság nem „csak” aktív történészekbõl tevõdött össze. Részben a 
lokális társadalom azon képviselõi voltak tagok, akiket társadalmi helyzetük, 
szerepvállalásuk erre szinte predesztinált, részben azonban a történelem iránt 
érdeklõdõ civilek, így például tanárok is. 

Legalább ilyen érdekes az a belépési nyilatkozat ív, amely a gyûlés alkalmával 
taggá válók névsorát foglalja magába („Magyar Történelmi Társulatba 1932. 
január hó 1-tõl kezdõdõleg. Évi tagdíj: 10 pengõ. A tagdíj fizetése 3 évre 

                                                           
27 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. A Magyar Történelmi Társulat soproni tagjainak névsora. 
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kötelezõ”).28 Házi tehát eredményesen tudott eleget tenni Lukinichnek tett 
ígéretének, amely szerint megpróbál vizet csavarni a sziklából. Több lapra 
jegyezték fel az új jelentkezõket, korántsem biztos, hogy mind megmaradt, így 
csak azt állapíthatjuk meg, hogy legalább 20-25 új taggal lehetett számolni 1932-õt 
követõen. A teljesség igénye nélkül említhetõ pl. a Siketnémák Intézete, Huber 
Aladár városi fõszámvevõ, a Katolikus Kör vagy Stornó Miksa építési vállalkozó. 
Ami azonban igazán meglepõ, az az, hogy Sümeghy Dezsõ is „csak” ekkor lett 
társulati tag. Domanovszky mint alelnök és Kossányi mint titkár február 18-i 
dátummal küldték meg számára az értesítést, hogy az MTT aznapi ülésén – 
kandidálása nyomán – megválasztották. Érdekesség, hogy Sümeghy ajánlói – két 
régebbi társulati tagnak kellett ajánlani az újonnan jelentkezõt, ez egyébként máig 
érvényes eljárási mód az MTT-ben – Thurner Mihály polgármester és Házi Jenõ 
voltak.29  

Visszatérve Házi szerepére: talán nem érdektelen a vándorgyûlés utáni 
köszönõlevelek némelyikébe is betekinteni. Nyilvánvaló, hogy ezek megírásában 
szerepet játszottak az elemi udvariasság szabályai is, de okkal feltételezzük, hogy 
nem csak azok. A levelek hangvétele, az azokban foglalt dicséret ténylegesen a 
sikeres szervezés iránti köszönetet látszik igazolni.  

Paulinyi Oszkár február 16-án vetette papírra köszönõ sorait. Õ Házi szerepét 
külön fontosnak tartotta kiemelni. Ezt azért is hangoztatnák, mert neki – mint 
egyszerû társulati tagnak – nem volt úgymond kötelessége hivatalból kifejezni 
elégedettségét: „Nehéz szavakat találnom, hogy kifejezést adhassak azoknak a 
fölemelõ gondolatoknak és érzéseknek, melyeket a soproni kirándulás váltott ki 
belõlem. Úgy éreztem azonban, hogy nem vonulhatok velük magamba vissza, 
legalábbis nem annyira, hogy az élményt Nektek meg ne köszönjem.” […] „abban 
az ámulatba ejtõ meglepetésben, amit a soproni kirándulás jelentett számunkra 
[…], mennyi része van, oroszlánrésze van a Te munkásságodnak, 
legszemélyesebb kezdeményezésednek.”  

Paulinyi udvariasságát amúgy jelzi, hogy hasonló köszönetekben volt része Sü-
meghy Dezsõnek is, amint azt az õ egy ugyanazon a napon kelt, másik levele 
igazolja: „Hogy Sopron vármegye levéltára jó kezekben van, ezt a Levéltári 
Közlemények révén ismert alispáni jelentésekbõl évek óta tudtuk. Amit azonban a 
valóság tárt elénk, ez minden várakozásunkat megszégyenítette. Számunkra, 
levéltáriak számára a többi lebilincselõ benyomás mellett éppen Fõlevéltárnok Úr 
odaadó munkálkodásának szép eredményei is egyik legfelejthetetlenebb emléke 
maradnak soproni kirándulásunknak”.  

Házi Paulinyinak február 22-én adott válaszában nem cáfolta, hogy tényleg 
sokat dolgozott a jól sikerült gyûlésért. Ám döntõen nem a maga érdemeként 
tüntette fel a sikert, hanem igazi soproni lokálpatriótaként a város szellemiségét 

                                                           
28 MNL GyMSM SL XIV. 98. 18. d. Belépési nyilatkozat a Magyar Történelmi Társulatba. 
29 MNL GyMSM SL XIV. 44. Sümeghy Dezső főlevéltáros iratai. 1. doboz. 



HÁZI JENÕ, SOPRON TUDÓS 

FÕLEVÉLTÁROSA 
 336 

 

emlegette fel: „Kétségtelenül igaz, hogy az eredmények elérése érdekében úgy én, 
mint segítõ-társaim valamelyest fáradoztunk, de minden munkánk hiábavaló lett 
volna, ha Sopronban nem lenne évszázados hagyomány a történelem 
megbecsülése és szeretete. Ez a szeretet vett körül Benneteket és ez esett Nektek 
olyan jól.” 

Domanovszky Sándor 1932. február 19-én írt Házinak. Ez már hivatalos 
köszönõlevél volt. Az alelnök arról értesítette Házit, hogy az MTT 
igazgatóválasztmányának beszámolt a soproni vándorgyûlésrõl, megemlítve, 
hogy „Sopron városa Társulatunknak ezt a vállalkozását […] a legnagyobb 
megértéssel és szeretettel fogadta”. Ezt követõen hivatalosan is köszönetet 
mondott Házinak „mint akinek elsõsorban köszönhetjük, hogy Társulatunk 
vándorgyûlését oly értékes siker koronázta”, illetve arról is értesítette, hogy a 
köszönetet jegyzõkönyvileg is rögzítette az MTT.  

Ez igen komoly elismerés volt, amire Házi ekképp válaszolt február 22-én: „Én 
szívesen dolgoztam a Társulat érdekében, és ha a viszonyok úgy hozzák 
magukkal, hogy újból síkra kell szállni, a további munkától a jövõben sem fogok 
visszariadni. Én a Társulat vidéki kapcsolatainak kiépítésétõl nagyon sok jót 
várok és ezért e célból a vándorgyûlések folytatását igen ajánlatosnak tartanám. 
[…] Ahogy a Magyar Történelmi Társulat Sopronból jó benyomásokkal távozott, 
úgy viszont a soproni közönség is rendkívül meg volt elégedve a vándorgyûlés 
mûsorával: olyan körülmény ez, amire a jövõben nyugodtan lehet építeni.” 

Domanovszky levele mellé Kossányi Béla titkár is írt pár sort, kiemelve, hogy 
a vándorgyûlés „minden elõzetes várakozást messze felülmúlt”. Aligha kétséges 
tehát, hogy Házi nagy munkabírása, precizitása, odafigyelése, helyismerete, 
kapcsolatrendszere, nem utolsósorban pedig tudományos felkészültsége mind 
Sopron városának, mind neki magának széleskörû szakmai és emberi elismerést 
kamatozott a vándorgyûlés kapcsán. Ez még akkor is igaz, ha a vándorgyûlés – 
az elõzetes optimista várakozások ellenére – hosszabb távon nem hatott igazán 
termékenyítõleg a soproni helytörténetírásra: „A Magyar Történelmi Társulat 
1883-ban és 1932-ben jól sikerült vándorgyûlést tartott Sopronban, de a soproni 
helytörténetírásra hatást nem gyakorolt. Ennek pedig nem a Magyar Történelmi 
Társulat, hanem a soproni helytörténetírás szervezetlensége volt az oka.”30  

Házi Jenõ Kossányihoz írt, 1932. február 22-én papírra vetett válaszának egy 
részletével zárjuk írásunkat, annál is inkább, mert az abban foglaltakat ma is 
aktuálisaknak érezzük. A Házi által említett fél évszázad ugyan már rég, 1982-ben 
elmúlt, õ maga is megérhette annak elteltét, úgy azonban, hogy reménye valóra 
válása nem adatott meg számára: „Én úgy érzem, hogy semmiképp sem szabad 
újabb ötven esztendõnek eltelnie a legközelebbi vándorgyûlésig. […] Nehéz 

                                                           
30 Maár Károly–Mollay Károly: A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere s feladatai. I. A módszer. 
In: Soproni Szemle 2 (1938), 5–6. sz. 281. 
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ugyan a jövõbe látni, de mégis hiszem, hogy az említett kívánság teljesítése nem 
lesz lehetetlen”. 
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Házi Jenõ és a zsidóság 

kapcsolata 
 

A Soproni Levéltár egykori fõlevéltárosának, Házi Jenõnek döntõ szerepe volt a 
héber kódextöredékekre vonatkozó magyarországi kutatások beindításában. Bár 
korábban is voltak már szórványos eredmények ezen a területen,1 de Büchler 
Sándor2 és Házi Jenõ ösztönzésére kezdte el kutatni ezeket a töredékeket Scheiber 
Sándor, a 2. világháború utáni legkiemelkedõbb magyar zsidó tudós. 
Szisztematikus munkája eredményét Scheiber könyvben3 is megjelentette. 
Scheiber az Európában talált héber kódextöredékek összességét Európai 

                                                           
1 Itt megemlíthetjük Kohn Sámuel, Ábel Jenő, Pollák Miksa, Ovidius Faust és Büchler Sándor nevét. Vö. 

Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. A középkori magyar zsidóság 

könyvkultúrája. Bp., 1969. 6–7. 
2 Így ír Scheiber: „Büchler Sándor megtárgyalta velünk idézett tanulmányait [a héber kódextöredékekről] … s 

ezzel felkeltette bennünk az érdeklődést e témakör iránt.” Scheiber 1969. 7–8. 
3 Scheiber 1969. A könyvet ismertette többek között Házi Jenő: Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok 
magyarországi kötéstáblákban. Századok 105 (1971) 5. sz. 1067–68. A Scheiber-könyvben a Soproni Levéltár 

még Soproni Állami Levéltár néven szerepel. Scheiber mindvégig abban reménykedett, hogy Magyarországon 

írt vagy magyar vonatkozású héber kódexmaradvány kerül egyszer a kezébe (vö. Scheiber 1969. 10.). 
Magyarország élenjáró volt a héber kódextöredékek kutatásában. Scheiber tudomása szerint csak az angol 

zsidóság középkori könyvkultúrájának dokumentálására történt kísérlet. Roth, Cecil: The Intellectual Activities 

of Medieval English Jewry. London, 1949. 7–11 (vö. Scheiber 1969. 10. o. 14. jegyzet). Scheiber első, ebbe a 
témába vágó dolgozata szintén 1949-ben jelent meg a Haladásban. 


