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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. 
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egy kis eszmefuttatás keretében arról szólunk, hogy Házi Jenõ hová is helyezhetõ 
el a magyar várostörténet-írás vonulatában. 

Házi Jenõ életútját és mûveit (itt kifejezetten a várostörténetrõl lesz szó) átte-
kintve az olvasó elé vegyes kép tárul. A korszak, amikor Házi alkotóként 
mûködött, a magyarországi várostörténet-írás számára is váltópont volt. Így Házi 
Jenõ munkásságában egyaránt felfedezhetjük a generációját megelõzõ elõdök 
kutatási módszereit, célkitûzéseit és stílusát, de hatottak rá a vele egy generációja 
tagjainak munkássága is. A Házit megelõzõ generáció legjelentõsebb alakjai 
között tarthatjuk számon Kemény Lajost, Demkó Kálmánt és Kerekes Györgyöt, 
illetve az õket is megelõzõ Wenzel Gusztávot és Fejérpataky Lászlót. A magyar 
várostörténet e korai szakaszának kiemelkedõ alakjairól beszélünk, akik (Wenzelt 
és Fejérpatakyt leszámítva) Házihoz hasonló körülmények között mûködtek. 
Általában városi levéltárosokként (akik egyben a városi vezetés résztvevõi is 
voltak), levéltár-rendezõkként vagy a helyi fõiskola tanáraként kutattak a városi 
iratanyagban.  

Publikációik többsége a kalászatokból tevõdött össze. Ez a módszer valódi 
pozitivista hagyományokhoz nyúl vissza, ami szerint elég a forrásokat minél 
nagyobb számban feltárni, mivel azok majd önmagukért fognak beszélni.2 Ennek 
mestere Kemény Lajos volt, aki hihetetlen mennyiségben közölt le olyan, 
érdekesnek ítélt forrásokat, amelyeket a levéltári munka és korszak stílusát 
követõ kutatás során talált, általában kommentár és különösebb cím nélkül.3 Ezek 
a kisebb közlemények, ka-lászatok abból a szempontból nagyon hasznosak 
voltak, hogy egyre több városi forrás állt rendelkezésre. Megjelenésük azért is 
fontosnak számított, mivel ebben az idõszakban a városi élet, a várostörténet 
leginkább hely(i)történetként jelent meg, a történetírás fõ áramlatába 
semmiképpen nem illeszkedett bele. Ennek fõ oka az volt, hogy a korszak 
történetírása az ország nemzetállamiságának kibontását tartotta legfontosabb 
feladatának, amin nem is csodálkozhatunk, hiszen ez általános európai tendencia 
volt. Az európai tendenciával ellentétben azonban a nemzeti (polgári) ha-
gyományokba nem tartozott bele a magyarországi városfejlõdés, a hazai 
polgárság, mivel annak idegen (német, szerb, zsidó, stb.) hagyományai nem 
illeszkedhettek e koncepcióba. A hazai városfejlõdés viszonylagos gyengesége is 
okozhatta azt, hogy a várostörténet-írás háttérbe szorult, és elsõdlegesen a nemesi 
hagyományok, a rendi önállóság, illetve ezekkel összefüggésben a Habsburg–
magyar ellentét hangsúlyozása volt a 19–20. század magyar történetírásának fõ 
jellemzõje. A várostörténet talán egyedül az önálló rendi igazgatás terén 
kaphatott figyelmet. 

                                                           
2 R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. Budapest, 1973. 
3 Lásd erre: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Budapest, 1970. 
479–484. 
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Kerekes György és Demkó Kálmán kötetei és tanulmányai ennél jóval 
probléma-központúbbak. Ezt még akkor is igaznak véljük, ha mindkét szerzõ 
esetében a forrásfeltárás az elsõdleges célok között szerepelt. A két szerzõre 
egyaránt jellemzõ, hogy a várostörténet nagy alapmûveinek számító köteteikben 
elsõdlegesen a leíráshoz, a bemutatáshoz folyamodtak. Jóllehet Demkó korábban 
élt, mégis õt tekinthetjük a komolyabb történésznek, hiszen munkái során nem 
alkalmazza a rejtett forráskiadás gyakorlatát, mint Kerekes. Demkó esetében erõs 
jogi alapokra helyezett, forrásokkal alátámasztott leírásokkal találkozunk,4 míg 
Kerekesnél fõként egy-egy problematika vagy korszak köré csoportosított, nem túl 
kevéssé leplezett forrásközlésekkel.5 A két szerzõ közötti különbség azonban nem 
feltétlen a történészi kvalitásokban keresendõ (bár talán abban is), hanem az általuk 
mûvelt szakterület sajátosságaiban. Amíg ugyanis Demkó egy (német történészek 
által) viszonylag jól kitaposott úton haladt, addig Kerekesnek igen kevés támpontja 
akadt. A jogtörténeti, közigazgatás-történeti megközelítés, amely Demkót 
jellemezte, ugyanis jóval könnyebben mûvelhetõ volt, mint a gazdaság- és társada-
lomtörténet, amelynek módszertana Magyarországon csak igen kevéssé volt ismert. 
Ez utóbbi terület módszerei ugyanis éppen a két világháború közötti idõszakban 
kezdtek ismertté válni, de valódi virágkorát már jóval késõbb élte. A leírás mûfaján 
mindenesetre nem is csodálkozhatunk, hiszen ez az a korszak, amikor a 
várostörténet alapjait kellett megteremteni, leírni mindazt, ami ma már evidencia 
(vagy néha nem is annyira az, csak elfeledjük olvasni ezeket a klasszikusoknak szá-
mító szerzõket). A magam számára ezt a generációt az „úri történészek” 
generációjának neveztem el, ami nem az emberi tartást hivatott kifejezni, hanem a 
mindennapi élethez való hozzáállásra utal. Ennek a generációnak a nagy alakjai 
ugyanis biztos polgári egzisztenciával rendelkezõ történészek voltak, akiknek az 
elszántsága fõként abban állt, hogy képzettségüket használva, tanári, hivatali 
hivatásuk mellett foglalkoztak e tudományággal. 

Házi generációja ezzel szemben más körülmények között volt kénytelen 
dolgozni. Õk tekinthetõk véleményem szerint a „vasemberek generációjának”. 
Károlyi Árpád, Szekfû Gyula, Hajnal István, Mályusz Elemér, Domanovszky 
Sándor, továbbá tanítványaik, mint Léderer Emma, Eckhart Ferenc, Kosáry 
Domokos, H. Balázs Éva, Borsa Iván és – jóllehet nem mérhetõ az elõzõekben 
felsorolt történészek újszerû munkásságához – maga Házi Jenõ is méltán 
sorolható ezek közé. Õk, talán az átélt hatalmas trauma, az ország szétdarabolása 
és a kedvezõtlen finanszírozási körülmények hatására, hatalmas elánnal vetették 
magukat a munkába, mindent túlélõként folytatták azt a feladatot, amit az elõdök 
megkezdtek. Számukra nem volt kompromisszum: olyan vállalkozásokba 

                                                           
4 Jó példa erre: Demkó Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV–XVII. században. Budapest, 

1890.; Demkó Kálmán: Lőcse története. Lőcse, é.n. 
5 Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. században. Schirmer János 1625–1674 kassai kereskedő üzleti 
könyve alapján. Kassa, 1940.; Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán. Kassa, 1943. 
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vetették magukat bele, amire korábban az „úri történészek” nem is gondoltak, 
hiszen olyan hatalmas falat volt mindegyik, amit kivitelezhetetlennek ítélhettek 
meg. E generáció számára a munka és saját teljesítõképességük határai jelentették 
a fõ kihívást. Mindemellett az új nemzedék kiemelkedõ tagjainak nem elsõsorban 
a források felkutatása, azok leírása, hanem az elemzés is a fõ célkitûzéseik közé 
tartozott. Szekfû a szellemtörténet, Mályusz a népiségtörténet, Domanovszky a 
gazdaság- és társadalomtörténet, Hajnal és tanítványaik pedig a történeti 
szociológia elméleti alapjain állva alkottak olyan életmûvet, amely az egykori 
európai történettudománnyal azonos szinten állt. E korszak történetírásának 
hatása mind a mai napig jelentõsnek tekinthetõ a magyar történettudományra. 

Házi Jenõ részben életútja miatt mindkét generáció jellemzõit örökölte, de 
munkásságát áttekintve megállapíthatjuk, hogy levéltárosként a forrásközlés állt 
hozzá közelebb. A korszakban alkotó történészként és városi levéltárosként 
alapvetõ feladatának tartotta a levéltár forrásainak akár kalászat-szerû közlését. 
Az ilyen jellegû közlések között éppen úgy megtalálható kultúrtörténeti adalék, 
amelyet Házi a soproni dohányzás történetérõl írt,6 mint a Sopron topográfiai 
helyzetét bemutató források bemutatása. Ez utóbbi esetben azt is sejthetjük, hogy 
Házinak már ekkor egy meglehetõsen nagy tervei voltak, talán egy Sopron 
háztulajdonosait és topográfiáját bemutató nagy monográfiában, adattárban 
gondolkozott. A Schlippergasseról írt helynévfejtõ tanulmánya még csak helyi 
jelenségeket mutattak be, de a soproni külváros 1536. évi telekkönyve már 
nagyobb területhez nyújtott adatokat.7 Ha volt is ilyen terve, ezt Thirring 
Gusztáv, illetve csak jóval késõbb Dávid Ferenc és Goda Károly végezte el.8 

Az elõdök leíró jellegû tanulmányai, közigazgatási alapvetések kutatása és 
leírása sem állt távol Házitól. A legklasszikusabb célja az ilyen jellegû 
kutatásoknak a közigazgatás-történet. Házinak a középkori városi kancelláriáról 
készített alapvetõ tanulmánya elsõdlegesen ebbe a körbe sorolható. Ezzel olyan 
elõdök nyomában járt, mint például Demkó Kálmán vagy Wenzel Gusztáv, akik 
német minták alapján dolgoztak. Wenzel részérõl erõsen jogi hátterû 
tanulmányok születtek,9 míg Demkó Kálmán a lõcsei levéltári források 
segítségével a szepességi városok és fõként Lõcse igazgatástörténeti 
monográfiáját alkotta meg. A soproni városi kancellária történetének feldolgozása 
szintén alapvetõ kutatásnak bizonyult a maga korában. A tanulmány részletesen 
mutatja be a korai városi írásbeliség kialakulását. A korai idõszak városi oklevél-

                                                           
6 Házi Jenő: A dohányzás kezdete Sopronban. SSz. 16 (1962), 33–36. 
7 Házi Jenő: Schlippergasse. SSz. 1 (1937), 104–110.; Házi Jenő: A soproni külváros 2. fertályának telekkönyve 
az 1536. évből. SSz. 13 (1959), 353–354. 
8 Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734–1939. Sopron, 1941.; Dávid Ferenc – Goda Károly – 

Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, 1488–1939. Sopron, 2008. [ld. a feldolgozások 
időbeli felosztásáról Mollay Károly megjegyzését a 80. éves születésnapi interjúban]. 
9 Wenzel Gusztáv: Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Pest, 1877.; Wenzel Gusztáv: A 

XV. századi tárnoki jog. Tanulmány a hazai jogtörténet köréből. Pest, 1877.; Wenzel Gusztáv: Nevezetes per 
lőcsei polgárok között: 1421–1429. Pest, 1873. 
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kiadása mennyiségének elemzésétõl a helyi hiteleshelyek (fõként a johanniták) 
funkcióján keresztül jutott el annak felismeréséig, hogy a korai városi kancellária 
kialakulása a helyi rend tevékenységéig nyúlik vissza, amelyet a városi iskola és a 
városi jegyzõ vett át, így alakítva ki a 15. századi városi kancelláriát.10  

Házi gazdaságtörténeti érdeklõdését jelzi az 1566. évi soproni 
borkereskedelemrõl írt tanulmánya, amelyben a soproni Weinvisierer 
(mértékvizsgáló) elszámolásával kapcsolatban kimutatta, hogy a soproni városi 
bort mely irányokba adták el. Házi tanulmánya ezzel feltárta Sopron 
borkereskedelmének fõ tendenciáit, a soproni bor bel- és külkereskedelmi 
forgalmának irányait és jelentõségét. A forrás egyben kiválóan alkalmas volt arra 
is, hogy egy újabb korszak némely igazgatástörténeti aspektusaira irányítsa a 
figyelmet, mivel a forrásban nem csupán a városi borkereskedelem jellemzõire 
találhatunk adatokat, hanem a városvezetõk díjazásának korai (egészen a 17. 
század utolsó harmadáig alkalmazott) módszerét is bemutatta. A 17. század 
utolsó harmadáig ugyanis a városvezetõ választott tisztviselõk díjazását a város 
birtokainak természetbeni bevételeibõl fedezték. Házi ebben a tanulmányban 
levéltárosként a forrás minden lehetõségét kiaknázva elemezte a soproni 
borkereskedelem legfontosabb jellemzõit. A tanulmányok egyben 
tanúbizonyságul szolgálnak, hogy a forráskiadáson kívül Házi történészként is 
képes volt elemzésekre. Igaz, írásai még nem a modern értelemben vett 
gazdaságtörténet jellemzõit viselik magukon.11 

A vasgeneráció azonban egy dologban biztosan elütött az úri generációtól: 
olyan hatalmas alapmûveket alkotott, amelyeket mind a mai napig méltán 
használt a várostörténet-írás. Házira egyértelmûen ráhúzható ez a szó: vasember. 
Szakmailag kérlelhetetlen, megalkuvást nem ismerõ és nem tûrõ emberként nem 
viselte volna el, ha a város levéltárosaként más készíti el azokat az alapvetõ 
forrásközléseket és adattárakat, amelyek Házi Jenõt „A Házi”-vá tették. A város 
középkori forrásbázisát mindenki ismeri, sokan használták/használják mind a 
mai napig. Az elsõ kötetet magánkiadásban tette közzé 1921-ben. A sietségnek és 
az önfinanszírozásnak politikai okai is voltak: a soproni népszavazás!12 A 
következõ köteteket azonban már a város finanszírozta töretlenül, amiben 
egykori elõdeiket utánozták a város vezetõi, hiszen a szepességi városokon kívül 
igazából csak Sopronnak van valódi, évszázadokra visszamenõ városi krónikai 

                                                           
10 Házi Jenő: A városi kancellária kialakulása Sopronban. SSz. 10 (1956), 202–215.; Házi Jenő: A soproni 

polgárjog megszerzésének története. SSz. 5 (1941), 269–279. Nagyon hasonló következtetésre jutott a pozsonyi 

káptalan mint hiteleshely és a pozsonyi városi kancellária együttműködésével kapcsolatban Šedivý, Juraj: Die 
Anfänge der Beurkundung im mittelalterlichen Pressburg (Bratislava), In: Wege zur Urkunde, Wege der 

Urkunde, Wege der Forschung. Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters. Hrsg. Hruza, Karel – 

Herold, Paul. Wien – Köln – Weimar, 2005, 81–115. 
11 Házi Jenő: Az 1566. évi soproni borkereskedelem. SSz. 13 (1959), 151–157. 
12 Házi úgy vélte, hogy ha a soproniak megismerik városuk korai történetének forrásait, ettől erősödni fog 

bennük „a magyar állameszméhez való törhetetlen ragaszkodás” (!) Házi Jenő: Sopron szabad királyi város 
története. I/1. Sopron, 1921. VIII. 
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hagyománya Magyarországon, amelyet jórészt éppen a város támogatott, sok 
esetben próbált életre hívni. A kötetek két sorozatra oszlanak. Az elsõ sorozatban 
az okleveles iratanyag került közlésre az 1531-ik évvel bezárólag összesen hét 
kötetben. A második sorozatban olyan iratokat közölt Házi, amelyek publikálása 
el szokott maradni: a városi végrendeletek, számadások, jegyzõkönyvek és 
hasonló források kiadására került sor összesen hat kötetben. Az utolsó, a pótkötet 
1943-ban jelent meg, ami azt jelenti, hogy mintegy két évtized alatt 13, kiváló 
szakmai tudással elkészített, hatalmas mennyiségû forrást közzétevõ kötet látott 
napvilágot.13 Mai fejjel talán elképzelhetetlennek tûnik ennyi kötet elkészítése, 
átírása, nyomdai elõkészítése és kinyomtatása, hiszen egykor jóval nagyobb 
nyomdai átfutási idõkkel kellett számolni, mint manapság. Házi forráskiadási 
tevékenysége azonban nem ért véget ezekkel a kötetekkel, hiszen a magyar-zsidó 
oklevéltárban számtalan soproni vonatkozású forrást publikált,14 valamint igen 
nagy mennyiségû 16. századi magyar nyelvû forrást tett közzé önálló kötetben.15 
Másrészt a tisztán várostörténeti tárgyú kötetei sem teljesek a fenti sorozattal, 
hiszen számos olyan kézirata maradt fenn, amely vagy kiadásra, illetve 
átdolgozott kiadásra vár. Ezek közül a soproni bírósági könyv (Gerichtsbuch) 
1423 és 1531 közötti 1. kötetének kiadása Németh János gondozásában 2005-ben 
jelent meg.16 Házi forráspublikációs tevékenységét részben a tõsgyökeres soproni 
Mollay Károly folytatta, aki az elsõ telekkönyv, Moritz Pál üzleti könyve, 
adójegyzékek és a feljegyzési könyv (Gedenkbuch) kiadásával egészítette ki Házi 
igen gazdag munkásságát.17 Házi forráskiadvány-sorozatának (ezt nyugodtan 
elmondhatjuk) nincs párja ma sem Magyarországon, sem a környezõ 
országokban, hiszen egy igen gazdag városi levéltár szinte teljes iratanyagát 
kézbe vehetjük! Ez azt jelenti, hogy egy digitális kiadványsorozattal akár a teljes 
Házi életmû, és az eredeti oklevelek digitális képe egymásnak megfeleltetve 
elkészíthetõ lenne. Sopron az egyetlen olyan gazdag középkori iratanyaggal 
rendelkezõ város a középkori Magyar Királyság szabad királyi városai közül, 
ahol megvan rá az esély, hogy igen hamar megismerhetõvé válhat a teljes levél-
tári anyaga ebbõl a korszakból. Ez azért is jelentõs eredmény, mert a ma 
Szlovákiában fekvõ városok közül Pozsony, Kassa, Bártfa, Eperjes, Selmecbánya 

                                                           
13 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I/1–7, II/1–6. Sopron, 1921–1943. 
14 Többek között: Grünvald Fülöp – Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár. VI. kötet. Sopron 1600–

1740. Gyűjtötte Házi Jenő. Budapest, 1961. Ezzel a tevékenységével kapcsolatban ld. Kövér András írását a 

Soproni Szemle jelen számában (a Szerk.). 
15 XVI. századi magyarnyelvű levelek Sopron sz. kir. város levéltárából. Jókai Mór születésének százéves 

emlékére. Közli Vitéz Házi Jenő. Sopron, 1928. 
16 Házi Jenő – Németh János: Gerichtsbuch. Bírósági könyv. 1423–1531. Sopron, 2005. (Sopron Város Történeti 
Forrásai, A sorozat 2. kötet). 
17 Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz, 1520–1529. Sopron, 1994.; Mollay Károly: Első 

telekkönyv. Sopron, 1993.; Mollay Károly – Goda Károly: Gedenkbuch 1492–1543. Sopron, 2006.; Mollay 
Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Sopron, 1995. 
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mind hasonlóan gazdag középkori iratanyaggal rendelkezik, de egy sincs abban a 
helyzetben, hogy rövid idõn belül ilyen történeti kincset tudjon a magáénak. 

Házi Jenõ másik nagy mûfaja az adattárak, vagy az ezekhez hasonló 
forrásközléssel egybevont elemzések voltak. Azt mondhatjuk, hogy Házi – igazi 
levéltáros lévén – az adatok széles tömegét nyújtotta a város történetének kutatói 
számára. Maga az igény, hogy a forrásokat adatolva közöljék, (ahogy arról 
fentebb szó volt) nem volt régi keletû, hiszen (sajnos vagy sem) a nagy elõdök 
szinte mindegyike valódi adatközlõként járt el mûveiben. Azt hiszem, erre a 
legjobb példa a már sokszor idézett Kerekes György, akinek egy-egy probléma 
köré csoportosítható mûvei szinte kis regeszta-, vagy cédulaközlések voltak. 
(Hozzátehetjük, hogy ez a stílus sajnos nem csupán e „régimódinak” bélyegzett 
várostörténészekre volt jellemzõ, hanem még az 1980-as években kiadott, 
nagydoktori disszertációként elkészült mûvek is erre a mûfajra utalnak vissza.) 
Az adattárak mûfaja azonban sem akkor, sem most nem túl elterjedt és 
megbecsült mûfaja a várostörténetnek, jóllehet elkészítésük nagy munkát, 
szakmai hozzáértést követel meg. Véleményem szerint Házi egyes 
tanulmányaival és késõbb kiadott mûvével valódi levéltárosként (aki önzetlenül, 
alázattal is képes információt átadni) új mûfajt teremtett. Adattáraira jellemzõ, 
hogy mindegyikük egy-egy forráson vagy forrástípuson alapul, amelyeket Házi 
hatalmas forrásismeretére alapozva minden esetben kiegészített szinte az összes 
elérhetõ forrással. Elsõ ilyen tanulmánya az 1379. évi soproni, általa 
telekkönyvnek tekintett szántóföld-felosztási ívet dolgozta fel oly módon, hogy a 
forrásismertetés és a részletes forrásfeldolgozás mellett szinte a 14. század végi 
Sopron történeti statisztikai felmérését nyújtotta, ház- és lakosságszám-becsléssel. 
A telekkönyv adottságait és az általa ismert hatalmas forrásmennyiséget 
kihasználva a város topográfiai és vagyoni viszonyait bemutató tanulmányt 
kapunk kézhez.18 Hasonló feldolgozással találkozunk az 1687. évi összeírás 
alapján készített belvárosi házakról és háztulajdonosokról készített 
tanulmányában. Ezzel a tanulmánnyal lényegében elõkészítette Dávid Ferenc 
hatalmas munkán alapuló kötetét, bemutatva, milyen források állnak 
rendelkezésre egy ilyen vállalkozás során. A tanulmányban ismertetett forrás 
adatain túl minden egyes háztulajdonosról hatalmas mennyiségû adathalmaz áll 
rendelkezésre, ami elõmunkálata is lehetett a soproni polgárjogúakról készített 
kötetének. A tanulmányban Házi egyben vázlatos háztörténeteket is feldolgozott, 
amelyek sora részben majd Mollay Károly munkássága nyomán fog kiegészülni, 
és a módszer kifinomulni.19 A tanulmánnyal párba állítható az a kötet, amelyet 

                                                           
18 Házi Jenő: Az 1379. évi soproni telekkönyv. SSz. 12 (1958), 105–118. A tanulmány megállapításait Mollay 

Károly és Dávid Ferenc kutatásai már meghaladták. 
19 Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. SSz. 19 (1965), 127–141, 223–232. Mollay 

Károly munkásságát lásd: Mollay Károly irodalmi munkássága. SSz. 47 (1993), 403–422., ill. Mollay Károly: 

Középkori háztörténet és várostörténet. SSz. 43 (1989), 18–40., 126–148.; Mollay Károly: Háztörténet és 
várostörténet. A Szent György utca 3. számú ház (1379–1550). SSz. 13 (1959), 121–136., 193–204., 43 (1989), 
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néhány évvel ezelõtt Frederik Federmayer pozsonyi történész készített. 
Módszerében is hasonló, hiszen ott egy 17. századi hasonló lakosság- és 
házösszeírást használt a szerzõ, amelyet kiegészített egy társadalomtörténeti 
adattárral.20 

A telekkönyvek és összeírások mellett Házi volt az elsõ és sokáig egyetlen 
levéltáros-történész, aki a fennmaradt egyházi anyakönyveket a kora újkori és 
újkori kutatásba beemelte. A 17–18. századi soproni anyakönyvek statisztikai 
feltárása ugyanis Házi nevéhez köthetõ, aki ebben a tanulmányában még csak 
statisztikai adatok bemutatására használta a városi lelkészségeken, az 
evangélikus levéltárban, illetve plébániákon fellelhetõ anyakönyveket. A 17. 
század közepétõl a 18. század közepéig terjedõ idõszak népességi adatainak 
közlésével a korszak történeti statisztikai elemzéseibe kapcsolta be a 
magyarországi átlagnál lényegesen gazdagabb és régebbi soproni anyakönyvi 
adatokat.21 Hasonló idõszakra ugyanis csak igen kevés magyarországi, és csak 
néhány szlovákiai és romániai levéltári anyag terjed ki. Jóllehet a történeti 
statisztika és demográfia mûvelésének virágkora mára már leáldozott, de a 
forrásanyag feldolgozása mégsem állt meg. Pozsony kapcsán Tóth Árpád az 
evangélikus polgárság kapcsolatrendszerének és túlélési stratégiájának 
vizsgálatára ugyanis éppen ezt a hatalmas és jórészt kiaknázatlan forrástípust 
használja fel társadalomtörténeti elemzései során.22 Házi e tanulmányai azonban 
nem szakadtak el kora történészi irányaitól, sõt sok esetben meg is elõzték azokat!  

Ezek az adattár jellegû tanulmányok, elemzések végül egy olyan mûben 
csúcsosodtak ki, amely Házi Jenõ mintegy „illegalitásban”, de legalábbis 
kirekesztettségben töltött évtizedeinek fõmûve! A Sopron történetéhez 
elengedhetetlen forrásközlése mellett (sõt, talán még azon túlnyúlóan!) e kétkötetes 
könyv véleményem szerint Házi legnagyobb, még sehol meg nem ismételt mûve! A 
Soproni polgárcsaládok fõ célkitûzése alapvetõen az 1535 és 1848 között polgárjogot 
kapott soproni polgárok feltárása, illetve – ahogy a cím is mutatja – a soproni 
polgárjoggal rendelkezõk családjának feltárása volt.23 A kötet jellegét tekintve igen 
sokrétû: családtörténeti és társadalomtörténeti adattár egyszerre, amin nem is 
csodálkozhatunk. Ahogy Házi életmûvét tanulmányozzuk, úgy kezdtük 
megsejteni, milyen ember is lehetett: a városáért munkájával áldozó, igen kitartó 
levéltáros, aki pontosan felismerte azokat az igényeket is, amelyeket történészként 
és városi levéltárosként egyaránt ki tudott elégíteni. Olyan ember, aki egyben 

                                                                                                                                                 
205–224. 
20 Federmayer, Frederik: Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa 
súpisu z roku 1624. Pozsony, 2003. 
21 Házi Jenő: A legrégibb soproni felekezeti anyakönyvek statisztikai táblázatai. SSz. 20 (1966), 225–235. Az 

anyakönyvek felhasználásáról lásd: Fügedi Erik: Középkori várostörténetünk statisztikai forrásai. Történeti 
Statisztikai Közlemények 1. (1957) 1. 16–75., 2. 43–85., 2. (1958) 1. 33–46. 
22 Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 

között. Pozsony, 2009. 
23 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 1535–1848. Budapest, 1982. 
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kitörölhetetlen nyomot akart maga után hagyni. Ez már önmagában a Soproni 
polgárcsaládokkal is sikerülhetett volna, hiszen ebben a munkában – Házihoz méltó 
módon – a polgárkönyveken és a jegyzõkönyveken túlmenõen szinte minden 
fontos, egy tömbben elérhetõ forrást felhasznált. A végrendeletek, néhol 
jegyzõkönyvi bejegyzések, levéltári iratanyag és nem utolsó sorban a felekezeteknél 
lévõ anyakönyvi adatok szintúgy szerepelnek ebben a hatalmas munkát igénylõ 
mûben. Házi nem törekedett társadalomtörténeti elemzésre, nem is gondolta, hogy 
ez lenne a dolga, de többek között éppen a társadalomtörténészek számára 
kiapadhatatlan tárház ez a két kötet! Mellette a helyi, lokális történet számára jelent 
kiváltképp fontos forrást, valamint a családtörténet, mûvészettörténet, az egész 
soproni polgárvilág bemutatására alkalmas. Ilyen mû nincs még egy a magyar – és 
hozzátehetjük – a Kárpát-medencei várostörténet-írásban. Jómagam mindössze 
csak egy munkát, az Augsburg polgárságát bemutató hatalmas adattárat tudnám 
párhuzamba állítani vele, amely a soproni két kötetet követõen született meg.24 
Házi e két kötete és a Dávid Ferenc és Thirring Gusztáv által kidolgozott, Goda Ká-
roly által kiegészített soproni háztulajdonosokat bemutató kötet egyedülálló 
adattárként áll rendelkezésre a várostörténet-írás és a helyi kutatók számára 
egyaránt. E két kötet egybeszerkesztésével, egy felületen történõ használatával 
hatalmas tudás állna még könnyebben hozzáférhetõ formában a rendelkezésünkre. 
Ezt a város egykori levéltári vezetése is felismerte, amikor erõsen támogatta a két 
kötet kiadását. Az akkori politikai és kultúrpolitikai viszonyokat mindenesetre jelzi, 
hogy Házi már 1972-ben jelezte egy megjelent cikkében, hogy a mû készen áll, de 
kiadására mindössze 1982-ben került sor.25 

Házi Jenõ értékeléséhez tehát nagy mértékben figyelembe kell venni azt a 
korszakot, amelyben élt és alkotott, illetve – ismerve munkássága fõ vonalait – azt 
is, hogy milyen haszonnal volt kortársai illetve az utókor várostörténet-írására. A 
kortársai közé elhelyezett Háziról egyértelmûen azt mondhatjuk, hogy – részben 
kortársi érintettsége folytán, részben levéltárosi mivoltából fakadóan – az alapozás, 
azaz a forráskiadás és adattárak elkészítésének nehézkes munkáját vállalta magára, 
amit heroikus munkabírással végig is vitt! Forráskiadásai leginkább ahhoz a 
generációhoz kötötték, amelynek tagjai közül még sokan éltek és alkottak, de 
vannak olyan tanulmányai, amelyek már újabb kérdésfelvetések, újabb vizsgálati 
szempontok felé mutatnak. Ezek közé sorolhatjuk a városi topográfiához 
kapcsolódó írásait, illetve kereskedelemtörténeti mûveit. Ezek mellett elvégezte azt 
a feladatot, amelyekre korábban Sopron esetében nem került sor, azaz tisztázta a 
városi közigazgatás-történet körébe sorolható kérdéseket. Összességében el-
mondhatjuk róla, hogy következetesen véghezvitte azt, amit eltervezett és 
elkezdett, félbemaradt mûve kevés, kiadatlan, de kész (vagy majdnem kész) annál 
több volt. Sopron esetében megalapozta a város történetének kutatását, de egyben a 

                                                           
24 Wolfgang Reinhard – Mark Häberlein: Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts. Prosopographie 

wirtschaftflicher und politischer Führungsgruppen 1500–1620. Berlin, 1996. 
25 Házi Jenő: A soproni polgári családok (1535–1848). Az Artner család (Beszámoló egy elkészült munkáról). 
SSz. 26 (1972), 160–168. 
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magyar várostörténet-írás számára is nagyon jó alapokat hozott létre, olyan alapot, 
amely más városban nem készült – sokszor sajnos nem is készülhetett volna.  

Ezekre az alapokra több, alapvetõ mûvet lehetett építeni. Azt hiszem, nem 
tévedünk sokat, ha kijelentjük, hogy Szûcs Jenõ nem tudta volna megírni a 
magyar várostörténet-írás alapvetésévé vált, 1955-ben megjelent mûvét, ha nem 
áll rendelkezésére Házi forráskiadása.26 Munkája hátrányaként éppen azt szokták 
felemlegetni, hogy amiatt vált egyoldalúvá az elemzése, mert más várost nem 
vizsgált meg. Az értékeléshez mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy a könyv 
megjelenésekor Szûcs 27 éves volt, és nem állt rendelkezésre a fõként Borsa Iván 
nevéhez fûzõdõen létrejött Diplomatikai Fényképgyûjtemény, külföldi 
kutatásokat pedig szinte lehetetlen volt végezni. Szende Katalin alapvetõ könyve, 
amely a városi végrendeletek kutatásának sokrétegû vizsgálatait alapozta meg 
Magyarországon szintén ebbõl a forráskiadványból indult ki,27 illetve legújabban 
Goda Károly készítette el nagy részben Házi forráskiadványára alapozva kiváló 
doktori disszertációját.28 A forráskiadás és a Házi által készített soproni adattár 
ugyanis mindig kiváló kiindulási alap volt ahhoz, hogy kezdõ történészként a 
várostörténet irányába lehessen valakit elindítani, vagy egy felvetett történeti 
problémára viszonylag gyorsan lehessen választ adni anélkül, hogy több évig 
tartó levéltári kutatásokat kelljen végezni!29 

Amennyiben Házi helyét összegezve szeretnénk bemutatni, röviden és 
sematikusan azt mondhatnánk, hogy a magyar várostörténet-írás házának 
alapjait Wenzel Gusztáv, Kerekes György, Kemény Lajos, Demkó Kálmán, 
Gárdonyi Albert tették le, Lederer Emma, Mályusz Elemér, Szentpétery Imre és 
Házi a maga eltökéltségével a falakat húzta fel, Szûcs Jenõ, Kubinyi András, 
Bácskai Vera, Granasztói György tetõt tettek rá. Ezt a munkát a ma és a holnap 
várostörténészeinek kell folytatni. 

                                                           
26 Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. Budapest, 1955. 
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Eperjesen. Budapest, 2004. 
28 Goda Károly: A soproni városvezető réteg a 15–16. században. A polgármesteri és városbírói tisztség 
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