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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. 

 
 
 
 
 
 

DOMINKOVITS PÉTER 

 

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. 
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A történetkutató és a politika találkozásának még az okmánykötetet megelõzõ 
eredménye az a Sopron városhoz és a régióhoz fûzõdõ adatgazdag, polemizáló 
történetpolitikai tanulmány, amely egykori professzora, Domanovszky Sándor 
bíztatása nyomán, kiterjedt levéltári forráskutatás alapján készült el a nyugat-
magyarországi kérdés késõ-középkori, kora újkori történeti gyökereirõl, a 
koronazálog uradalmak kialakulásáról, köz- és magánjogi státusáról.2 Mind a 
tudós fõlevéltáros széleskörû politikai-társadalmi kapcsolathálózata, mind a helyi 
és regionális társadalomba való beágyazottsága az eddigi ismereteinek további 
bõvítését kívánja meg. Az ez irányú kutatások elválaszthatatlanok a kor városi 
politika-, társadalom- és egyháztörténetébe ágyazott, párhuzamos vizsgálatoktól.3 
Az alábbi kis tanulmány csupán mozaikokat villanthat fel Házi Jenõ, Sopron 
város fõlevéltárnoka közéleti, helyi társadalmi szerep- és feladatvállalásaiból, 
helyesebben azok egyes elemeibõl, felhívva a figyelmet az érintett területek – az 
egykorú helyi katolikus egyháztörténet, valamint a sporttörténet további 
vizsgálatának szükségességére. 

Túlzás nélkül állítható: a meglévõ összegzések ellenére Sopron város 20. 
századi katolikus egyháztörténete jóval kevésbé ismert,4 mint a város másik 
meghatározó felekezete, a helyi evangélikus egyház egykorú története.5  

A 20. századi katolikus modernizáció egyik megnyilvánulása, a Bõle Kornél do-
monkos szerzetes által 1921-ben Budapesten alapított Credo Férfiegyesület soproni 
mûködése, még feldolgozásra vár.6 A soproni Credot 1926-ban a rendtörténeti 

                                                           
2 Az 1920-ban a Soproni Hírlapban folytatásokban – illetve az évben német nyelven külön kiadványként is – 
megjelent munka új kiadása: Házi Jenő: Történelmi jogunk Nyugat-Magyarországhoz. Sajtó alá rend., bev.: 

Dominkovits Péter, Sopron, 2011. A fiatal levéltáros történész pályakezdetének fontos eleme volt a bécsi magyar 

levéltáros történészekkel, különösen Szekfű Gyulával kialakult kapcsolata: Dominkovits Péter: Egy kevéssé 
ismert mester és tanítvány kapcsolat. Adatok Házi Jenő és Szekfű Gyula tudós-barátságához. in: A negyedik 

nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk.: 

Ujváry Gábor – Nagy József Zsigmond. Budapest, 2011. 229–237.  
3 Szakmai kapcsolathálójához: Dominkovits Péter: Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból. 

(Válogatás Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa levelezéséből, 1914–1944) Levéltári Közlemények, 67. (1996) 

1–2., 93–134. Politikai kapcsolatai közül legismertebb a Thurner Mihály soproni polgármesterhez fűződő: 
Turbuly Éva: Sopronyi-Thurner Mihály (1878–1952) in: „Tisztemben csak a város érdeke és igazsága fog 

vezetni. A 120 éve született Thurner Mihály polgármester (1878–1952) emlékére. Szerk.: Turbuly Éva, Sopron, 

1998. 9–17., passim.  
4 Rövid, fontos összegzés: Hetény János: A katolikus élet Sopronban és környékén (1922–1999) in: Sopron és 

környéke 1922–1990. Főszerk.: Sarkady Sándor. Sopron, 1992. (=Hetény 1992.) 85–99. 
5 A rövid összegzés: Szimon János: Az evangélikus egyház Sopronban. in: Sopron és környéke 1922–1990. 
Főszerk.: Sarkady Sándor. Sopron, 1992. 100–109. A város modern kori evangélikus egyháztörténetének nagy 

nyeresége a közel egy évtizede megjelent, nagy forrásértékű kortörténeti munka: Hanzmann Károly: Helyzetrajz 

és adalékok a soproni Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség 1900–1950. évi történetéhez. I. rész, A 
korszak krónikája. Sopron, 2000., Uő.: Uez. II. rész, A korszak munkaágai és emberei. Sopron, 2003.  
6 Ez az elkövetkező időszak feladata, mely csak részben tehető meg a Szt. Domonkos Rend soproni székházának 

iratai között: Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (=MNL GyMSM SL), 
XII. 4. 12–13. doboz (=d.) Az alapszinten rendezett iratanyag csak részinformációkat nyújt a rend korabeli 

soproni működésére. A soproni rendház, a Szent Domonkos Konviktus (Julianeum), illetve a Credo mozgalom 

iratanyaga jelentős részben az alábbi forrásőrző helyen kutatható: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár 
(www.lomart.hu/domonkos-muzeum/mn02_04 - letöltés: 2012 november). 
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munkák szerzõjeként is ismert Szalay János soproni superior alapította. Szervezõ 
munkája révén iparos és kereskedõ családok sorát vonta be széleskörû karitatív 
tevékenységbe. A rend gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter támogatásával 
támogatást nyert a Tschurl-átjáróban (Mátyás király utca) a Credonak helyet adó 
épület építésére, amely egyben a rendi utánpótlást szolgáló konviktus helye is lett.7 
Jelen ismeretek alapján Házi Jenõ aktív Credos tevékenysége az ún. Credo-ház 
építése idõszakához kapcsolódik és 1934-tõl adatolható, midõn a Credo 
Férfiegyesület világi elnökeként az ács- és kõmûvesmunkák árajánlatainak 
beszerzése mellett 1934. június 4-tõl önkéntes kölcsönjegyzést indított.8 Házi 1935. 
március 12-én lemondott világi elnöki tisztségérõl. Lemondása okait elgon-
dolásának meghiúsulásában jelölte meg. Az eredményesebb mûködés miatt 
egyezett bele, hogy „…a Credo kivonuljon a Domonkos-házból, ahol az 
internatussal sokszor meg lett volna az ellentéte és átmenjünk a Credo-házba, ahol 
akadályok és korlátok nélkül képzeltem el a Credo munkáját. Legnagyobb fájdal-
mamra ez elgondolásom nem valósulhatott meg…”.9 Véleménye szerint, még 
Badalik Bertalan provinciális is elismerte, hogy a Credo segítsége, gyûjtése és 
pénzszerzése szükséges volt mind a „Domonkos-ház”, mind a „Credo-ház” 
felépítéséhez, ennek ellenére a Credo más katolikus egyesületek beengedésének 
kötelezettségével, a „Credo-ház” kizárólagos használati jogát nem kapta meg. 
Annak egy részét csak a harmadrend engedélyével használhatta.10 E levéllel 
párhuzamosan, ugyan ezen a napon, egy másik levelében, lemondása tudomásra 
hozása mellett, a Credo tagságát szólította meg, és a figyelmet felhívta a közelgõ 
képviselõ választások fontosságára. A szavazati joggal élés kötelezettségét jelezve, 
határozott politikai agitációt folytatott: „…a képviselõ választásnál pedig Pinezich 
István, a katolikus konvent elnöke mellé kell állni, mint akinél megvan a 
bizonyságunk, hogy a katolikus érdekeket férfias bátorsággal fogja képviselni még 
akkor is, ha egymagára maradna. Mert kedves Credos Testvéreim nemcsak a párt 
fontos, hanem az ember is. (…) [N]e akadjunk fel azon, hogy Pinezich a kor-
mánypárt jelöltje, ha esetleg legitimista, kisgazda párti vagy más keresztény párti 
szimpátiája is lenne közülünk egyeseknek, hanem azon alapon, hogy egységben az 
erõ, álljon a Credo Pinezich mellé rendületlen hûséggel…”11  

                                                           
7 Hetény 1992. 85. 
8 MNL GyMSM SL, XIV. 98. Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa irathagyatéka (=Házi Jenő ir.), 59. d., Credo 

világi elnökének iratai, itt megtalálhatóak nemcsak a későbbi konviktus Hárs György által elkészített tervrajzai, 
de a Szent Domonkos Rend Kultúrháza (Deák tér 41.) ugyancsak Hárs György építészmérnök által elkészített 

tervdokumentációja is (1934 április). 
9 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 59. d., Credo világi elnökének ir., Sopron, 1935. márc. 12. Ismert egy 
datálatlan, 7 pontos rendi átirat, amely az összegyűjtött összeget tartalmazza, a Credonak díjmentes használattal 

elsőbbségi jogot ad. 
10 Uo. 
11 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 59. d., Credo világi elnökének ir., Házi Jenő levele, Sp., 1935. márc. 12. 

(fogalmazvány, gépirat) Az 1935. évi választásokon győztes Tóth Imre: Pinezich István (1935–1939) in: Ifj. 

Sarkady Sándor – Tóth Imre: Országgyűlési választások és képviselők Sopronban 1848–2004. Sopron, 2005. 
98–110. 
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1. kép. Credo tagok felvétele, 1934. március 18. (MNL GyMSM SL, Házi jenõ ir. 59. d.) 

 
Házi Jenõ kapcsolatai a Credoval és a Szent Domonkos Renddel további 

kutatásokat igényelnek. Valószínû, hogy az egyházi elnök békítõ és új 
szempontokat, részleges kompromisszumot ígérõ válaszlevele az állásfoglalás 
módosítására késztethette Házit,12 hisz az esetet követõen továbbra is a Credo 
vezetõségben maradt.13 Badalik Bertalan, az 1934-ben megválasztott 
tartományfõnök, 1943 õszén mondott köszönetet a Credotól más elfoglaltságai, 
Konventelnöksége miatt megváló fõlevéltárosnak.14 

A Soproni Katolikus Konvent a 20. század elsõ felében a város katolikus 
életének összefogó, koordináló intézménye volt. Az 1922-tõl Konvent elnöki 
tisztségbe lépõ Pinezich István ügyvéd, politikus mûködési ideje a Konvent újbóli 
felvirágzását hozta. A pénzügyi stabilizálást követõen került sor a Kuruc dombi 
„Szent István Elemi Iskola” megalakítására, mely kezdete volt az új plébánia, a 
városrész katolikus intézményhálózata kiépítésének.15 Házi az 1930-as években 

                                                           
12 A levélváltás: MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 59. d., Sopron, 1935. márc. 11., 15., 18. 
13 A soproni Katholikus Karitasz elnöke, Papp Kálmán 1935 elején is Credo világi elnökének címezte. MNL 

GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d., Credo világi elnökének ir., Papp Kálmán Házi Jenőhöz, Sp., 1935. jan. 14. 
14 Badalik Bertalan 1934–1936 között a Szent Domonkos Rend osztrák–magyar rendtartományának a 

provinciálisa volt, ezt követően a visszaállított magyar rendtartomány provinciálisa lett. MNL GyMSM SL, Házi 

Jenő ir., 59. d., Credo világi elnökének ir., Badalik Bertalan Házi Jenőhöz, Budapest, 1943. okt. 13. Utóda 
Pogátsa József lett. 
15 A Konvent tárgyidőszakbeli működésére, a Kurucdombi intézményhálózat megteremtésére: Hetény 1992. 86–

88., Bán János – Kovács József László: A Soproni Katolikus Konvent története 1625–2000. Főszerk.: Sarkady 
Sándor. Sopron, 2000. (=Bán – Kovács 2000.) 67–86.,  
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egyszerû tagként aktív tevékenységet folytatott a Katolikus Konventben. Az 1933. 
január 27-i közgyûlésében a történeti értékû régi sírkövek, síremlékek értékére, 
megmentésének fontosságára, gondozására hívta fel a figyelmet. Indítványa 
támogatást kapott, így Lauringer Ernõ, Holl Jenõ konvent tagokkal közösen 
megbízást nyert a „megmentendõ” sírok, síremlékek összegyûjtésére.16 1934-tõl 
Konvent egyre intenzívebben foglalkozott a két, nagy kiterjedésû történeti 
plébánia megosztásával. Az 1934. november 10-i közgyûlésben kidolgozták és 
döntöttek „…meglévõ két plébánia és a jövõben létesítendõ plébániák 
hathatósabb támogatása, a templomok és plébániák szükségletei…” céljából, „a 
hívõk érdeklõdésének ébrentartása s minderõsebb felkeltése, a világi elemnek a 
plébániák és vezetõinek nem egyházi vonatkozású, de mindinkább szaporodó 
szociális, karitatív, hitéleti stb. feladatkörébe élénkebb bekapcsolása s 
munkavállalása érdekében, új plébániák és templomok létesítésének 
megalapozása s elõmozdítása…” végett, hat plébániai körzet kialakításáról. 
Megalakították a munkálatokkal kapcsolatos bizottságokat.17 Az I.–II. kerület a 
két régi plébániát foglalta magába. A Szent Mihály (világi elnöke: Szerdahelyi 
János) és Szent György (világi elnöke: Kamenszky Árpád) plébániák körzete 
mellett a tervezés szerint a III. egységet a Szent Domonkos rend (világi elnöke: 
Masek József) plébánia körzete alkotta – akik rendi szabályzatukra hivatkozva 
lemondták a külön domonkos plébániát. A IV-et az Isteni Megváltó Leányairól 
elnevezett szerzetesrend (világi elnöke Schármár Károly) plébánia körzete 
jelentette, míg az V. az Erzsébet Kórház (Kurucdomb) térségében került 
kialakításra (világi elnöke: Márkus Ferenc). Az utolsó, VI. plébánia körzetet a 
Szent Imre Kollégium környékén alakították ki, világi elnöke Házi Jenõ lett. Az 
elnök mellett Pinezich Istvánnal 16 tagból álló választmány alakuló ülésére 1935. 
január 23-án délután, a Szent Imre Kollégium társalgójában került sor.18 A László 
Géza személyében jegyzõt választó közgyûlésen az elnöklõ Házi közvetlen 
célként a körzet katolikusainak felmérését, törzslapok útján róluk kataszter 
felállítását látta legfontosabbnak, és a pontos statisztikai adatfelvételhez 
elengedhetetlenül szükségesnek tartotta a plébániai körzet határainak pontos 
megállapítását.19 Házi energikusan 1000 db kataszteri nyilvántartó lapot 
nyomattatott a létesítendõ új plébánia katolikus lakossága szociális, kulturális 

                                                           
16 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 58. d., Konvent ir., Kivonat a soproni Kath. Konvent 1933. jan. 27-i 

üléséből. 
17 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d., Szent Imre Kollégium plébániai körzet világi elnökének iratai (Sz. 

Imre Koll. pléb. körz., vil. eln. ir.), A Soproni Kath. Konvent 1934. november 10. közgyűlésének határozata, 

Plébániai bizottságok világi elnökeinek, tagjainak névjegyzéke. Házi körzetében az első névjegyzék 15 világi 
tagot tüntet fel. 
18 Házi Meghívó fogalmazványában 17 főből állt a választmány, de Gábor Géza a kurucdombi plébániai 

körzetbe jelentkezett át. A Konventelnök Pinezichet Hermann Rudolf konvent pénztáros helyettesítette. MNL 
GyMSM SL, Házi Jenő ir., 59. d., Sz. Imre Koll. pléb. körz. vil. eln. ir., Meghívó, Sopron, 1935. jan. 19., Hetény 

1992. 87. 
19 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d. Sz. Imre Koll. Pléb. körz. Eln. ir., Jegyzőkönyv, 1935. jan. 23. Házi 
már a 10 pontos javaslatra is a bizottságok hatáskörébe utalva feltüntette a plébánia határok pontos 

megállapításának a fontosságát. Uo. Javaslat, 3. pont. A pontos plébánia körzeti határ 1936 elején került 

megállapításra, ahogy ezt a március 2-án Házihoz eljuttatott utcajegyzék tanúsítja. Ügyrendként a Konvent a 
Szent Domonkos Rend plébániakörzetének ügyrendjének átvételét javasolta, uo. Sp., 1936. febr. 24. 
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feltérképezéséhez, de a statisztikai adatfelvétel a leendõ körzethatárok pontos 
tisztázása miatt még fél év múlva sem kezdõdhetett el.20 Ahogy azt Házi 
érzékelte, a kurucdombi Szent István-templom építése körüli tevékenység 
óhatatlanul hátráltatta az õ körzetében a statisztikai munkálatokat, miképpen 
világi elnök fél évvel késõbb errõl beszámolt. Ekkor arra kérte Házi a Konventet, 
hogy körzetében templomépítés céljából a Feichtinger apátúr által a Konventnek 
ajándékozott telket az cserélje el a Zrínyi utca, Felkelõ út, Udvarnoki utca közötti 
üres telekkel.21  

A Soproni Katolikus Konvent 1942. december 20-i elnökválasztásán Heiszler 
Béla városi tanácsossal, dr. Pogátsa József fõorvossal szemben a katolikus 
hitközség 1943. január 1-jétõl Házi Jenõt választotta meg az elnöki tisztre. A 
Konvent elnökségbe Házit 1943. január 17-én, ünnepélyes keretek között iktatták 
be a Katolikus Kör nagytermében.22 Házi elnöki beszédében az elõdök jó 
gazdálkodására, az átvett vagyon, a három plébánia, az iskolák, ház- és 
földingatlanok, a pincészet és borkimérés megõrzésére, megvédésére tett ígéretet. 
Külön kiemelte az új plébánia, a kurucdombi Szent István-templomra történõ 
odafigyelést, szólt az alapszabályok megújításának szükségességé-rõl, arról, hogy 
a nehéz idõkben nem kívánja emelni a hitközségi adót, ugyanakkor hangsúlyozta, 
lépni kell a temetõbõvítés terén. Békességet és egyetértést kívánt mind a soproni 
„katolikus táboron” belül, mind a város keresztény egyházai között. Ugyanakkor 
a katolikus hitelvek melletti kiállásra is felszólította a tagságot.23  

E rövid megemlékezésnek nem lehet célja Házi Jenõ elnöklete alatt, e nagyon 
nehéz hat esztendõ során végzett tevékenységek, valamint a Konvent 
mûködésének még oly’ vázlatos ismertetése sem.24 Minderrõl álljon csak itt annyi, 
amit a munkásságát méltató beszédben fogalmaztak meg. Házi 1949 végén, 
küzdelmes esztendõk, egyháza, a hívek érdekében vitt konfliktusok után, 1949 
végén mondott le konventelnöki tisztségérõl. Az 1950. január 29-i alakuló 
közgyûlésben búcsúztatták. Érdemeit Bürchner László prelátus kérésére 
jegyzõkönyvben is megörökítették. Az emlékbeszéd sok más mellett Házit a 
nehéz idõkben vezetésre alkalmas férfiként, elnökként méltatta, aki – ahogy azt 
hét évvel korábban, elnöki beszédében is ígérte – nem a nagyvonalú tervek, 
hanem a realitás talaján állva, a cselekvés embere volt. Így szándékaiból 
megvalósult a Szent István-templom környékének rendezése, a kegyúri kérdések 
megoldása, a Konvent alapszabályának véglegesítése, a tervpályázatok 1945. évi 
beérkezésével, a Konvent javára történõ örökbérlet elõkészítésével, pedig ekkor 
már rendezõdni látszott a temetõbõvítés ügye.  

                                                           
20 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d. Sz. Imre Pléb. körz. Eln. ir., Házi Jenő világi elnök a Konventhez, 

Sopron, 1935. júl. 8. 
21 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d. Sz. Imre Pléb. körz, eln. ir., Házi Jenő világi elnök a Konventhez, 

Sopron., 1936. jan. 13. Míg a rendi templomokban, valamint a Szent Imre Kollégium kápolnájában is lehetőség 

nyílott istentiszteletek megtartására, felekezeti, közösségi életre, egyedül a Kurucdomb nem rendelkezett vallási 
központtal, a templom megépítése itt mutatkozott legszükségesebbnek. Bán – Kovács 2000. 69–70., 73–75. 
22 Új Sopronvármegye 5. (1943. jan. 18.), 13. sz.,  
23 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 58. d., Konvent ir., é. n. 
24 Házi Jenő elnöksége időszakára: Bán – Kovács 2000. 80–86. 
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A méltatás fontos tettként szólt az Actio Catholica helyi életre hívásáról, 
alapszabályainak elkészítésérõl. A szónok kiemelte, hogy az elnök hivatali 
esztendeiben a katolikus és keresztény egység elõmozdítása jegyében 
tevékenykedett. A háború vészterhes idejében, és „amikor a felszabadulás viharai 
dúltak”, Házi értékeket õrzött és mentett, majd a romok felett az új feladatok 
megoldásába kezdett. Így nevéhez fûzõdik a Konvent adózásának újjáalakítása, a 
Konvent gazdaságának újjáépítése, a „Szent György templom, az Orsolyák 
temploma, a Bencések, Domonkosok, Orsolyák és Irgalmasok zárdái érezték a 
Konvent és elnöke támogatását. Az iskolák újjáépítése is elnökségéhez fûzõdik 
(…) elválaszthatatlan attól az új plébániák felállítása és az ezzel kapcsolatban 
megélénkült hitélet …”. Az érdemeket méltató Bürchner kiemelte a plébániai 
bizottságok megélénkülõ mûködését, és hogy Házi 1948-ban, a Nagyboldog-
asszony évében, Budapesten, az autonómiáról tartott elõadást. 

Ugyanakkor nem szólt mindarról a sok konfliktusról, amit a Konvent 
elnökének egyháza védelméért a kiépülõ rendszerrel szemben vívott, a 
megváltozott politikai körülményekre, amire Házi is utalt köszönõ szavaiban. 
Ahogy elmondta, õ „felemelt fõvel, (…) tiszta lélekkel foglalta el az elnöki széket. 
Amikor továbbra az elnöki tisztséget nem vállalhatta, tiszta lelkiismerettel 
távozik.” Hangsúlyozta: elnökké választását tudósi tevékenységének 
köszönhette, akkor lett elnök, amikor a Konventben belsõ ellentétek mutatkoztak, 
és ezért is az egység megteremtését tûzte ki feladatául. Köszönetet mondott a 
Konvent és az iroda személyzetének, akik nélkül nem dolgozhatott volna 
eredményesen. Az új elnöknek, Radics József építési szakembernek, készséges 
segítségét ajánlotta, jelezve: immáron egyszerû konventtagként van jelen, és ez 
idõtõl „minden erejét a tudományos munkának szentelheti”.25  

Az aktív közéleti szerepet vállaló Házi Jenõ a kor helyi sportéletére is odafigyelt, 
a sportnak, és annak helyi intézményesüléseként az 1900-ban alakult Soproni 
Futball és Atlétika Club (=SFAC) mûködésének – mely a tárgyidõszakban 
leginkább labdarúgásban mutatott fel jelentõs sikereket – a nemzetnevelés, 
nemzetépítés szempontjából is jelentõséget tulajdonított.26 Várospolitikai 
szempontoktól áthatva, már 1927-ben a soproni futball élet támogatása, országos 
véráramhoz csatlakoztatása, és mindennek támogatása mellett érvelt. Beszédet írt a 
MOVE (Magyar Országos Véderõ Egylet) 1927. augusztus 13–19-i Sopron 
városában megrendezett országos bajnoki mérkõzés-sorozatára, melyben a város 
történeti emlékeivel és tradícióival, a közelmúlt hõsies, hû magatartásával látta 
indokoltnak, hogy a MOVE e városban rendezze meg a bajnoki mérkõzéseket. 
Cseppet sem mellékesen úgy vélte, e rendezvénysorozat a helyi idegenforgalmat is 
fellendíti.27 Minden bizonnyal e folyamatos odafigyelés eredményezhette, hogy a 
SFAC 1939. június 25-i közgyûlésében Házi Jenõ fõlevéltárost elnöknek 
választották. Az új elnök köszönõlevelében „a soproni vasutas társadalommal” 
                                                           
25 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 58. d. Konvent ir., Kivonat a Soproni Katolikus Konvent 1950. jan. 29-i 

alakuló közgyűléséből. Radics munkásságára: Bán – Kovács 2000. 86–92. 
26 A város korabeli sportéletére, a SFAC történetére: Weisz Ferenc: Sopron sportélete, in: Sopron és környéke 

1922–1990. Főszerk.: Sarkady Sándor, Sopron, 1992. (=Weisz 1992.) 200–203. 
27 „Bajnoki mérkőzések Sopronban”: MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d., SFAC eln. ir., 1927. júl. 28. 
(teljesebb kézirat), rövidebb gépiratok. 
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való jó kapcsolatait hangsúlyozva, pozíciójából „a sport terén is a barátság és a 
megértés szellemét” kívánta szolgálni.28 Házi elnöksége idején aktívan részt vett a 
helyi sport, és sportegyesületi életben. Ezt az olyan fennmaradt iratai is jól 
érzékeltetik, mint az 1939. október 29-i SFAC pályán lezajlott mérkõzéssel kapcso-
latos üdvözlõ beszéde, illetve az olyan történeti példáktól, hazafias gondolatoktól 
sem mentes köszöntõk, mint a SFAC és az ókomáromi csapat 1939. szeptember 10-i 
mérkõzésére, avagy a szabadkai focicsapat 1941 szeptember 21-i mérkõzése 
alkalmából, írtak, valamint a közkedvelt futball-legenda, a korábban a berlini 
olimpián is részt vett Peps (Scheidl József) köszöntése. Elnöksége alatt szívósan 
küzdött az Anger-réti sportpálya kiépítéséért, melyhez a(z) MLSZ támogatását is si-
került megnyernie.29 Eredményes „lobby-tevékenységének” is köszönhetõ, hogy M. 
Kir. Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Országos Sport Központja (=OSK) 
1942. júliusában pénzügyileg is támogatta a SFAC pályaépítését – amit Sopron Thj. 
Város 1942. szeptember 24-i közgyûlése is támogatásában részesített (13278/132. 
kgy./1942.V.) –, majd az OSK 1942. december 30-i értesítésével a tervezésekre „elsõ 
körben” 250.000 pengõ segélyt adott, mérnökként Gulyás Kálmánt javasolva. A 
városi közgyûlés 1943. január 8-án bízta meg a tervezéssel Gulyást (392/6. kgy. 
1943 V.), mely határozatot az evangélikus egyház megfellebbezett, de ezt a 
Belügyminisztérium 68059/1943. IV. sz. alatti (1943. máj. 18.) határozatában 
elutasította és Sopron város határozatát jóváhagyta. Az OSK 1943. júliusában, 
háromévi egyenlõ részletfizetéssel, 300.000 pengõ állami segélyt állapított meg. A 
kivitelezésben 1944 júniusától Boór Nándor soproni építési vállalkozó is részt vett. 
A háborús esztendõk összes nehézségétõl súlyosbítva (nyers-, és építõanyag ellátás, 
pénzügyi folyósítás), 1944 január végétõl a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. 
Soproni Fiókja pénzügyi lebonyolításával majd egy éven keresztül folyt a 
pályaépítés.30  

A pályaépítéssel kapcsolatos lobbytevékenység során Házi az egyesületi 
szerepvállalásáról így vallott: „Mivel a SFAC Sopron város színeit viseli és mivel 
ez egyesületnek nagy érdemei vannak a népszavazás körül, – csakis azért 
veszõdöm az egyesülettel, – ez okból nagyon kérlek arra, hogy kérésemet ez 
alkalommal teljesíteni szíveskedjél…”31 Házi nehézséget nem ismerve mozgatott 
meg minden követ a sportpálya építésért. „1917 óta, mióta Sopron szolgálatában 
állok, most történik meg elõször, hogy az állam a maga kezdeményezésébõl nagy 
dologban kíván Sopron segítségére jönni, amikor egy modern sportpályát akar 
(…) az Angeron felépíteni” – írta 1943. július 14-én. Soraiban a sportpálya 
elkészítését összefüggésbe hozta a fiatalság sporton keresztül történõ hazafias 
szellemû nevelésével. Nem csoda, ha a fõlevéltáros elnöki lemondását követõen is 
segítette a SFAC Anger réti pályájának kiépítését.32 

                                                           
28 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d., SFAC eln. ir., Sp., 1939. jún. 28. 
29 Tervtári dokumentáció elnöki irataihoz becsatolásra került. 
30 A tervrajzok, anyagkimutatások: MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. SFAC elnökének ir., passim. 
31 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir., 59. d., SFAC elnökének ir., [Sopron?], 1942. jún. 2. 
32 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. SFAC elnöke ir., Sopron, 1946. okt. 14., okt. 19. Valószínű Házi írta a 
Nemzeti Sportbizottsághoz a sportpálya építés rövid és adatgazdag összegzését. uo. Sp. 1946. szept. 28.  
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Házi 1945. november 26-án mondott le SFAC elnöki tisztségérõl, az elõzõ napi 
mérkõzés botrányosságára hivatkozva. Érvelése szerint – a pártpolitikától is 
áthatott helyi futballéletben – lemondása révén a megújulást kívánta szolgálni.33  

E vázlatos áttekintés is érzékelteti: ahogy Házi Jenõ a szakterületén, úgy az 
általa vállalt közéleti, társadalmi feladatkörökben is következetes értékelvûséggel, 
a kihívásoktól, feladatoktól, de a konfliktusoktól sem riadva, legjobb 
meggyõzõdéséhez következetes hûséggel ragaszkodva igyekezett szolgálni azt a 
közösséget, amelynek tagja volt, avagy választott elnöke lett.  

                                                           
33 MNL GyMSM SL, Házi Jenő ir. 59. d. SFAC elnöke ir., Sopron, 1945. nov. 26. Az 1945. évi, Naum 

Alekszejevics Romanov alezredes támogatását élvező, pártok politikája által is befolyásolt labdarúgás 
feltámasztására: Weisz 1992. 201. 

 


