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ugyan a jövõbe látni, de mégis hiszem, hogy az említett kívánság teljesítése nem 
lesz lehetetlen”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖVÉR ANDRÁS 

 

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. 
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Genizának nevezte, szembeállítva a Kairói Genizával. E sorok szerzõje 
hebraistaként az elmúlt év szeptemberétõl tagja annak a kutatócsoportnak, amely 
Turán Tamás, az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja tudományos fõmunkatársa 
vezetésével OTKA pályázatban vesz részt. A kutatás a régi könyvekben, ill. 15–17. 
századi levéltári anyagokban elõforduló héber kódextöredékekre irányul, melyek 
fõleg a kötetek és a levéltári iratok kötéstábláiban, illetve a könyvek gerincén 
találhatóak pergamenlapok és -csíkok formájában. Mindkét esetben a per-
gamendarabnak az a szerepe, hogy erõsítse a könyvet. A kutatócsoport célja 
egyrészt a Scheiber által talált, ill. leírt töredékek ismételt elõkeresése, lefotózása 
és leírása az európai szabványnak megfelelõen, másrészt pedig új töredékek 
felkutatása.4 Hasonló kutatások folynak európai együttmûködés keretében 
hazánkon kívül még a következõ országokban is: Spanyolország, Franciaország, 
Olaszország, Nagy-Britannia, Németország, Ausztria, Csehország és 
Lengyelország. 

Házi Jenõ a következõ három területen járult hozzá a judaisztika fejlõdéséhez: 
egyrészt az elõbb már említett héber kódextöredékek megtalálásával; másrészt 
mint forrásközlõnek, közremûködõnek kiemelkedõen fontos szerepe volt a 
Magyar-Zsidó Oklevéltár kötetei megírásában; harmadrészt tanácsadóként 
(történész és levéltáros) segítette a soproni középkori Új-zsinagóga régészeti 
feltárását. Az alábbiakban e három témakört szeretném részletesebben bemutatni, 
támaszkodva a kortársak visszaemlékezéseire. 

 
A héber kódextöredékek kutatása 

A héber kódextöredékek feltárásának történetét jól illusztrálják a 
kordokumentumok és visszaemlékezések. Házi Jenõ 1947. október 12-én egy 
rádióinterjúban a latin, német, héber kódextöredékek restaurálásáról beszélt. A 

                                                           
4 Scheiber után Grüll Tibor is talált két héber kódextöredéket a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium (Líceum) könyvtárában. Ő Turán Tamást kérte fel a leletek elemzésére (Turán Tamás: Újabb 

kódextöredékek magyarországi kötéstáblákban. In: Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József 
születésnapjára. Szerk.: Landeszman György – Deutsch Róbert. Bp., 1992. 161–163.). Az előbbi cikknek 

hamarosan megjelent egy kiegészített, javított változata, melynek elkészítésére Turán Tamás Grüll Tibort 

hatalmazta fel (Turán Tamás: Újabb héber kódextöredékek soproni könyvtárakban. SSz. 49 (1995) 1. sz. 60–

62.). Az újabb változatban változatlanul hibásan vannak megadva az 1. töredék gazdakönyvének bibliográfiai 

adatai. Matthes Stöckel nem a szerző, hanem a nyomdász. A szerzők nevei: Timotheus Kirchner, Nicolaus 

Selneccer és Martin Chemnitz. Ugyanezt a hibás adatot vette át Szende Katalin: A könyvkötéshez felhasznált 
kódextöredékek társadalom- és kultúrtörténeti összefüggései Sopronban. „In geschribn Pergament einbunden”. 

Magyar Könyvszemle 123 (2007) 3. sz. 73. jegyzetben. Legalábbis vitatható Grüll Tibor azon állítása, hogy a 

soproni levéltári és könyvtári anyagban felbukkant héber kódextöredékeket először Róth Ernő, majd Scheiber 
Sándor rendszerezte. Scheiber valószínűleg nem értett volna egyet ezzel, ő már 1949–50-ben a Haladásban és az 

Új életben publikált a töredékekről. Az igaz, hogy az első alapos elemzés Róth Ernőtől származik: Róth Ernő: A 

Soproni Állami Levéltár héber kéziratairól. SSz. 10 (1956),. 319–334 (Róth 1956.). A cikk végén fel van sorolva 
a könyvtár három könyve, melyek szintén Melchior Eccard (mint possessor) tulajdonában voltak, úgy, mint az 

első töredék gazdakönyve. A három könyv közül a második és a harmadik teljes mértékben megegyezik. Tolnai 

Ágnes kolléganőmmel mi is találtunk egy eddig ismeretlen héber kódextöredéket a Soproni Evangélikus 
Egyházközség könyvtárában. 
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riporter azon kérdésére, vajon megéri-e ez a munka a ráfordított sok pénzt, Házi a 
következõket válaszolta: „E kodextöredékek restaurálása minden pénzt és minden 
fáradságot megér, mert Sopron középkori szellemi életének olyan magas fokát bizonyítják, 
hogy Európa bármely más, hasonló nagyságú nyugati városával felveszi a versenyt. A 
soproni levéltár kodextöredékei ezenkívül kétségbevonhatatlan bizonyságot szolgáltatnak 
ahhoz a megállapításhoz is, hogy kulturális téren már a középkorban egyetlen nyugati 
nemzetnél sem voltunk alábbvalók.”5 Dávid Ferenc Scheiber Sándor- és Pro Urbe 
Sopron-díjas mûvészettörténész, aki tevékeny részt vállalt a soproni régi 
zsinagógák helyreállításában, az alábbiakat közölte a soproni héber 
kódextöredékekrõl:6 „Tudomásom szerint 1949-ben járt elõször [Scheiber] Sopronban, s 
akkor legsajátabb érdeklõdése okán. Házi Jenõ, a nagy soproni levéltáros 1942–1948 között 
221 kódex 300 töredékét fejtette ki a levéltár kódexeinek7 kötéstábláiból, közte 19 héber 
kódextöredéket, amelyek meghatározására Scheiber Sándort kérte föl. Scheiber Róth Ernõ8 
kíséretében utazott Sopronba, s a szövegek szemrevételezése után a rabbiképzõ költségén le 
is fényképezte[tte] a becses leleteket, amelyek mind a zsidók 16. századi soproni kiüldözését 
s könyveik elkobzását-feldúlását követõen kerültek fölhasználásra, így joggal tekinthetõk a 
soproni középkori zsidók hagyatékának, kultúrájuk emlékének.9 Az útról és a tudományos 
szenzációról Scheiber a Haladás címû lap 1949/52. számában írt cikket,10 s [a 
kódextöredékek] közzétételére törekedett. A fényképeket azonban Róth Ernõ vette magához 
– az ötvenes években, amikor õk ketten évente váltogatva ültek a rabbiképzõ igazgatói 
székében, megtehette ezt –, s közölte õket az újrainduló Soproni Szemle harmadik [téves! 
– tizedik. K.A.] évfolyamában, 1956-ban.”11 Mint Scheibernek Csatkai Endréhez, a 
Soproni Múzeum igazgatójához, jó barátjához 1957. február 18-án írott levelébõl 
tudjuk, Scheiber nagyon fájlalta ezt, hiszen a magyarországi középkori 

                                                           
5 A kéziratok és levelek átírása, most és a továbbiakban is, betűhív. 
6 Kertész Péter: A könyvek hídja. Emlékfüzér Scheiber Sándorról. Bp., 2005. 213–214.  
7 Itt nem kifejezetten kódexekről van szó, hanem különböző levéltári anyagokról. 
8 Róth Ernő (Abraham Naftali Zwi Roth) a zsidó jog, a halákha ismeretével tűnt ki. Először jesivákba járt, 

megkapta a hagyományos szemikhát is, három tudós rabbitól. Egy időben ő volt a pesti hitközségben a zsidó jog 
döntnöke, paszkán vagy decisor. Amint végzett a Szemináriumban, nyomban kinevezték tanárrá, Hoffer Ármin 

utódjául. Talmudot és későbbi halákhikus iratokat tanított. Mély halákhikus tudásával senki sem versenyezhetett 

a környezetében, senki Magyarországon. A Rabbiképző igazgatói székben jó fél évtizeden át évente váltották 

egymást Scheiberrel. A váltakozó igazgatók rendszere nehézkes volt, feszültségek támadtak, s 1956 őszén Róth 

inkább külföldre ment. Németországban is mint decisor szerzett tekintélyt. Ezen kívül még héber kéziratok 

katalogizálásával foglalkozott. Külföldre távozása után Róth pesti emlékét a feledés és feledtetni akarás pora 
fedte be; kristálytiszta értekezéseivel talán hazatérhet egyszer. (Vö. A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, 

történelem. Szerk.: Komoróczy Géza. 1. Budapest, 1995. 316.) 
9 1526. szept. 10-én űzték ki a zsidókat, akiket azzal vádoltak, hogy együttműködnek a törökökkel. Igazából a 
kereskedelmi vetélytárstól, a bankügyletek lebonyolítójától akartak megszabadulni. A kiűzés dátumáról és 

politikai összefüggéseiről: Szende Katalin: Habsburg Mária királyné és a nyugat-magyarországi városok, SSz. 

60 (2006), 133–145. 
10 Scheiber Sándor: Középkori latin és héber kódextöredékek a soproni levéltárban. Haladás 5 (1949) 52. sz. 

Továbbá uő: Héber kéziratok Sopron város levéltárában. Új élet 6 (1950) 1. sz. 
11 Róth 1956. Egyébként Róth cikkében csak 3 fotót tett közzé, és kiváló elemzéseket adott az összes, már 
meglelt töredékhez. Róth cikkéről Házi Jenő is írt ismertetést, ami lehet, hogy nem jelent meg (l. HJE 1993. 54.). 
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kódextöredékek feldolgozását a legsajátabb tudományos témájának tekintette.12 
Mint a levélbõl kitûnik, Scheibernek ekkor mind emberi, mind tudományos 
vonatkozásban nagyon rossz véleménye volt Róthról. Keserû, minden bizonnyal 
erõsen túlzó kifakadása emberileg talán érthetõ, mivel úgy érezte, hogy 
munkatársa méltánytalanul járt el vele szemben. Lehetetlen egyértelmû-en állást 
foglalni ebben a vitában, ugyanis az egyik fél, Róth Ernõ véleményét nem 
ismerjük. Scheiber könyvében viszont (13 évvel késõbb) lépten-nyomon hi-
vatkozik Róth 1956-os cikkére!13  

A Scheiber Sándor tiszteletére összeállított kötetben Domán István a 
következõképp emlékezett arra, hogy kik voltak Scheiber segítõi a héber 
töredékek megfejtésében:14 „Scheiber professzor nagyra értékelte apám [Domán Ernõ – 
Ráv Élijáhu Domán] Szentírásban való jártasságát és Talmud-tudását. Több munkájánál 
számított közremûködésére. Különösen, amikor a Héber kódexmaradványok magyar-
országi kötéstáblákban címû könyvén dolgozott a 60-as évek második felében. Diákjai 
számos alkalommal hozták apám lakására a töredékes talmudi és talmudi magyarázatokat 
tartalmazó szövegmaradványokat, amelyeknek elejérõl és gyakran a végérõl, sõt 
nemegyszer a közepébõl is tekintélyes részek hiányoztak. Apám hámozta ki, különleges 
memóriájára támaszkodva, hogy melyik traktátus melyik fejezetébõl, hányadik lapból 
hiányozhatnak. Apám büszkén idézte nekem Scheiber szavait: »Fõtisztelendõ úr, ezt ma 
Magyarországon önön kívül senki nem tudta volna elvégezni.«” 
A Magyar-Zsidó Oklevéltár  

A Magyar-Zsidó Oklevéltár elkészítésének körülményeirõl szólva Dr. Schöner 
Alfréd, az Országos Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem rektorának felidézte Scheiber 
visszaemlékezését:15 „olyan embereket sikerült megnyernie az ügynek, akik 

                                                           
12 Kertész 2005. 214 (Dávid Ferenc visszaemlékezése). Scheibernek Csatkaihoz írt leveleit a Soproni Múzeum 

Csatkai-hagyatékában őrzik. Az ominózus, rendkívül vitriolos levél így szól: „Kedves barátom! A kérdezett hál’ 

Istennek még december elején elszökött – iam pridem debuisset. Ilyen méltatlan, jellemtelen csirkefogó 
Intézetünkben fennállása nyolcvan éve alatt se iskolapadban, se tanári székben nem ült. Távozásakor ellopta 

legértékesebb kézirataink, a genizák egy részét. A cikket nem ajánlom közlésre egy ilyen – meggyőződésem 

szerint a tudományban is – szélhámostól. Ami a soproni töredékeket illeti, én jártam Sopronban először (ő 
kísérőmként hozzám csatlakozott), én írtam le őket először (Haladás, Uj Élet) s tervbe vettem szisztematikus 

feldolgozásukat. Az anyagot a szeminárium költségén én fényképeztettem le s mikor először volt igazgató-váltás 

(az ő aljas emberei aknamunkája következtében, akik ma szintén kiüldöztek [?]), magához vette a fényképeket s 

mint saját tudományos anyagát kezelte. Hogy publikálni fogja, azt nekem nem merte mondani soha. (Minden, 

amivel foglalkozott, az én dolgaim mímelése volt.) No de kár ezzel a sötét fráterrel tovább foglalkoznom. Az 

Intézet él, kevesebb tanítvánnyal. A Kaufmann-Haggáda facsimile kiadása március végén jelenik meg az 
Akadémiai Kiadónál. Ölel barátod: Scheiber S.” 
13 Scheiber 1956-os incidensük után néhány évig egyáltalán nem említi Róth nevét, nem hivatkozik cikkeire. Az 

első részleges áttörés 1962-ben következett be (Scheiber Sándor: Középkori héber kéziratok Magyarország 
könyv- és levéltárainak bekötési tábláiban. Magyar Könyvszemle 78 (1962) 25.). Scheiber itt leírja, hogy a 

soproni töredékeket elhagyja, mert azok már másutt feldolgozást nyertek. A „másutt” azt jelenti, hogy Róth Ernő 

már leírta őket. A 2. jegyzetben Róth Ernő nevének említése nélkül megadja Róth három, témába vágó művét: 
Róth 1956.; Erno Roth: Keta mi-midras Ve-Hizhir. Talpijot (N.Y.) 7 (1957) 89–98; Erno Roth: Mi-peruse R. 

Jehuda bar Natan. In: Samuel K. Mirsky Jubilee Volume. Szerk.: Appel, Gersion. New York, 1958. 285–312. 
14 Kertész 2005. 62–63. 
15 Kertész 2005. 72. 
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megszállottjai a történetkutatásnak”. Ilyen ember volt Házi Jenõ is. Dávid Ferenc 
részletesen mutatja be Házi részvételét a Magyar-Zsidó Oklevéltár 
munkálataiban:16 „[Scheiber] 1959-ben újra kezdhette a Magyar-Zsidó Oklevéltár 1938-
ban elakadt sorozatának közlését. Csatkai Endre ajánlására munkatársnak kérte föl Házi 
Jenõt, az 1950-ben [kényszer]nyugdíjazott nagy tudású levéltárost, aki az 1960-ban 
megjelent V/2. kötettõl kezdve az oklevéltár állandó s legtermékenyebb munkatársa volt:17 
az 1980-ig megjelent 15 kötet közül többet egyedül töltött meg Sopronból, Pozsonyból, 
Kõszegrõl, Kismartonból, Bécsbõl, Bécsújhelyrõl és a Magyar Országos Levéltárból 
gyûjtött adatokkal, s lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az oklevéltár a magyarországi 
zsidóság történetét az 1770-es évekig a maga teljességében tükrözze.” Így például a 
Sopronnal foglalkozó VI. kötetet Házi egyedül töltötte meg anyaggal, de a XV. és 
XVI. kötet esetében is egyedüli közremûködõ volt. A XV. (1972) kötetben Scheiber 
közli Házi Jenõ tudományos publikációinak listáját is. 

 
A soproni középkori zsinagógák (Ó- és Új-zsinagóga) kutatása 

Az Országos Mûemléki Felügyelõség Soproni Kirendeltsége 1968-ban18 az Új utca 
22–24. háztelkeken egy román stílusú zsinagógát fedezett fel, amely a 13. század 
közepébõl származik.19 Az egyik kövön töredékes héber feliratra is bukkantak. 
Scheiber haladéktalanul Sopronba ment, s a felirat olvasatát és fotóját késõbb 
közölte.20 Dávid Ferenc további beszámolója szerint:21 a zsidók az Új u. 11-ben a 
14. század második felében egy új, gótikus zsinagógát építettek. Ezt a zsinagógát 
1957 decemberében tárták fel, és késõbb rekonstruálták.22 Az elõkerült középkori 
zsinagóga helyreállítása során Scheiber szakértõként mûködött közre. A 
zsinagógáról írt tanulmányában újra feldolgozta a középkori soproni zsidók 
megtelepedésére és zsinagógájukra vonatkozó adatokat – Pollák Miksa23 
eredményeinek teljes kiaknázásával, de úgy, hogy az általa használt adatokat 
Házi Jenõ és Mollay Károly24 segítségével újraolvasta, teljes szöveggel közölte és 
interpretálta.25 

Scheiber a soproni zsinagóga megtalálását, föltárását és helyreállítását a soával 
megszakított magyar zsidó történelem újraéledéseként élte meg, mint errõl a The 

                                                           
16 Kertész 2005. 215. 
17 A korán nyugdíjba küldött Házi Jenőnek anyagilag is fontos volt ez a nyugdíj-kiegészítés. 
18 Vö. Scheiber Sándor: A feltárt középkori soproni zsinagóga. SSz. 12 (1958), 289–298. és Kertész 2005. 211–
213. 
19 Ez az Ó-zsinagóga. Részletes feltárása 1972–76 között történt. 
20 Scheiber 1969. 70–71. 
21 Kertész 2005. 214. o. 
22 Vö. Scheiber 1969. 73. Ez az Új-zsinagóga. 
23 Pollák Miksa Sopron mártírhalált halt főrabbija volt. Fő történeti munkája: Pollák Miksa: A zsidók története 
Sopronban a legrégibb időktől a mai napig Budapest 1896. 
24 Csatkai Endre halála után 25 évig ő volt a Soproni Szemle főszerkesztője. Kiváló germanista, nyelvész, 

kéziratszakértő. 
25 Scheiber (SSz.) 1958. 289–298. 
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Glory That Was Sopron címû, három helyen is megjelent cikke tanúskodik.26 Dávid 
Ferenc visszaemlékezésében található ez a Scheibernek tulajdonított gondolat, sõt 
még hangsúlyosan a fejezetcímben (211. o.) is pontosan ez az elképzelés szerepel. 
Azonban a hivatkozott cikkben semmi nyoma sincs ennek a felfogásnak.27  

 
Végezetül néhány szóban szeretnék kitérni arra, hogy milyen volt Házi Jenõ 

viszonya magánemberként a zsidósághoz általában, illetve milyen személyes 
kapcsolatot ápolt néhány zsidó tudóssal. Szembefordult a német expanziós 
törekvésekkel, a helyi Volksbund szervezkedésével.28 1939-tõl a nyilas párt helyi 
mozgalma ellen szervezett és agitált.29 Az 1939. évi nemzetgyûlési választásokon 
a késõbbi külügyminiszter, gróf Csáky István mellett kortesként agitálva fõ 
érdeme volt abban, hogy a nyilasok Sopronban súlyos vereséget szenvedtek. Nem 
véletlen tehát, hogy a Gestapo 1944. október 16-án 24 társával együtt túszként 
elhurcolta, és közülük kettõt meggyilkolt.30 

Nyíltan elítélte a zsidóüldözést és a zsidók deportálását.31 Ezt bizonyítja 
például Horváth Ferenchez, Sopron országgyûlési képviselõjéhez intézett levele.32 
Ebben többek között a következõket írja: „1. mi a Te felfogásod a zsidók deportálására 
és az azt megelõzõ inquisitióra nézve ugyis, mint országgyûlési képviselõnek és ugyis, 
mint katolikus embernek? 2. mi a pártod hivatalos álláspontja? Abban a meggyõzõdésben, 
hogy a feltett kérdéseimre férfias nyíltsággal fogsz válaszolni, maradtam régi barát-
sággal…” 

Levelezésben állt Scheiber Sándorral, Róth Ernõvel és Schweitzer József 
fõrabbival is. Kapcsolatuk emberi oldalára is rávilágítanak az alábbi idézetek. 
Scheiber Sándor és Házi Jenõ levelezésében 1972. november – december folyamán 
Házi Scheiber segítségét kérte a Soproni Fegyházzal folytatott peres ügyében. 
Házi a Fegyházzal saját beépítetlen telke miatt pereskedett, ahol építkezni 
szeretett volna. A Fegyház is ezt a telket szemelte ki magának. Házi elsõ fokon 
elvesztette a pert (vö. Házi – Scheiber, nov. 18.). Scheiber és barátai fellebbezést 
javasoltak, s készek voltak minden segítséget megadni (vö. Scheiber – Házi, nov. 
16.). „Ez az ügy számomra szívügy. Ha nem sikerül, a munkakedvem odavan. Szíves 
intézkedését nagyon-nagyon kéri: [Házi Jenõ]”. Arra kérte Scheibert, illetve barátait, 
hogy a Gyõr megyei végrehajtó bizottság elnökénél lépjenek közbe az érdekében 

                                                           
26 Alexander Scheiber: The Glory That Was Sopron. Jewish Chronicle (1960) Febr. 5.; i. m. Canadian Jewish 
News (1960) Febr. 5.; i. m. Jewish Advocate 126 (1960) No. 6. (Én a harmadik újságot láttam, s ez alapján téves 

a Dávid Ferenc által megadott cím: Glory of Sopron.) Hangsúlyozom, hogy Scheiber ugyanazt a cikket három 

helyen jelentette meg. 
27 Elképzelhetőnek tartom, hogy elhangzott Scheiber részéről ez a vélekedés, de Dávid Ferenc rosszul emlékezett 

a forrásra. Nem tudtam eldönteni, hogy Scheibertől származik-e ez a kijelentés. 
28 Horváth 1987. 179. 
29 Horváth 1972. 97–98. 
30 HJE 1993. 14. 
31 HJE 1993. 29. 
32 HJE 1993. 57. 
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(vö. Házi – Scheiber, nov. 18.). Megígérték Scheiberéknek, hogy húzni fogják az 
ügyet, azért, hogy Házinak alkalma legyen elkezdeni az építkezést (vö. Scheiber – 
Házi, dec. 4.). Scheiber tehát olyan jó viszonyban volt Házi Jenõvel, hogy még egy 
ilyen peres ügyben is segített neki.33 

Ugyancsak baráti viszony és segítõkészség jellemezte Róth Ernõ és Házi Jenõ 
levelezését (minden levél 1950-bõl való). A héber töredékek fotózásával 
kapcsolatos problémák miatt kérte Róth Házi Jenõt, hogy vasárnap 4-kor legyen a 
soproni irodájában (vö. Róth – Házi, febr. 2.). Házi február 7-én kelt levele több 
szempontból is jól jellemzi Házi Jenõt, ezért az egészet idézem. 

 
„Kedves Barátom! 
Még tegnap elmentem a fényképészhez és közöltem vele, hogy 5 db. héber kodex-töredéket 
kellene lefényképezni. Nagy meglepetéssel kellett itt értesülnöm, hogy egy db. fénykép 
elkészítése 13/18 cm nagyságban 35 Ft-ba kerül, a levéltár részére adandó másolat pedig 
még külön 12 Ft. Amikor megemlítettem neki, hogy ilyen árajánlat mellett aligha lesz a 
fényképezésbõl valami, utolsó szava az volt, hogy másolattal együtt a 35 Ft-hoz 
ragaszkodik, vagyis 175 Ft-os költséggel kell számolni az utánvételezés díján kívül. 
Elmélkedve ezen az áron, úgy találtam, hogyha én egy napra Budapestre mennék, mi 100 
Ft költséget jelent feltéve, ha a még meg nem ujított vasúti igazolványok érvényessége meg 
nem szünik, és ismét 8 Ft-ot fizetünk a muzeumi fényképésznek, mi 40 Ft, még mindig 
olcsóbban jövünk ki, mint a Sopronban való fényképezéssel. A nehézség csupán ez esetben 
az, hogy nagy elfoglaltságom és egyéb, uj hivatali beosztásokkal kapcsolatos zavarok miatt 
én korábban nem, csupán február 18-án, azaz a jövõ heti szombaton tudnék Pestre utazni, 
mikor is a fényképésznek rám kellene várakoznia, és nem megfordítva , miként 
multkoriban történt.  
Sziveskedjék a megadott két lehetõség közül a megfelelõbbnek látszót választani, és engem 
errõl lehetõleg postafordultával értesíteni, hogy tudjam magam mihez tartani. 
Szivélyes üdvözletét küldi: [Házi Jenõ] 
Sopron, 1950. febr. 7-én” 

 
Schweitzer József fõrabbi két alkalommal fordul tanácsért Házi Jenõhöz, 

elsõsorban a Magyar-Zsidó Oklevéltár kapcsán. Egyrészt a türelmi adó felõl, 
másrészt az „ex questura farinae vulgo ’Pinkler’”34 kifejezés jelentése iránt 
érdeklõdött. 

Csatkai Endre soproni múzeumigazgató is sokat köszönhetett Házinak.35 1944-
ben kiállt érte a soproni értelmiség (köztük Házi Jenõ36) és az egyházi 
fõméltóságok, hogy mentesítsék a zsidótörvények hatálya alól. De az akció nem 

                                                           
33 A Scheiber – Házi Jenő levélváltásból csak 1972 november – decemberéből van 5 db levél a SL tulajdonában 
(a többi nem került be a levéltárba, valószínűleg a család birtokában van). 
34 Házi szerint: lisztet áruló zsidó, aki szekérrel járja a vidéket. 
35 Kossuth-díjas művészettörténész, író, zenetörténész, múzeumigazgató, szakíró. 
36 Ő írta alá elsőként a tiltakozó levelet (a piszkozat maradt meg). 
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járt sikerrel, s Csatkainak be kellett vonulnia munkaszolgálatba.37 Értékes 
könyvtárát Házi letétben átvette. A munkaszolgálatban kis híján elpusztult, szinte 
teljesen megvakult. 1945-ben megbízták a romos Soproni Múzeum felújításával, 
melynek igazgatójává is kinevezték. 1955-ben az újra indult Soproni Szemle 
fõszerkesztõje lett egészen haláláig. Csatkainak köszönhetõ, hogy a 
visszavonultságban élõ Házi Jenõ 1956-ban ismét bekapcsolódott a Soproni 
Szemle munkájába. 1958-ban õ ajánlotta Házit Scheibernek munkatársul a 
Magyar-Zsidó Oklevéltárhoz. 

Összegzésként tekintsük át, hogy milyen tényezõk járultak hozzá ahhoz, hogy 
Házi Jenõ ennyire jelentõs mértékben elõsegítette a judaisztika fejlõdését, annak 
ellenére, hogy nem volt judaista és nem tudott héberül? Egyrészrõl felsorolhatjuk 
az objektív tényezõket: közel állt a tûzhöz: szakmáját tekintve levéltáros és 
történész volt, továbbá az ország legértékesebb, leginkább épen maradt vidéki 
levéltárának volt a vezetõje. A szubjektív tényezõk között szerepel rendkívüli 
munkabírása, kitartása, nagy tudása. Széles látókörû tudós volt, a szûkebb 
szakmáján túl tudott tekinteni. Bár elsõsorban német és latin kéziratokkal 
foglalkozott, de amikor héber kódextöredékekre bukkant, nem dobta félre azokat 
– mint számára érdektelen anyagot –, hanem értesítette kora legnevesebb 
hebraistáját, Scheiber Sándort az értékes leletrõl.38 

                                                           
37 Szita Szabolcs: Csatkai Endre munkaszolgálata (1944–45). SSz. 38 (1984), 332–344. 
38 Végezetül megköszönöm kolléganőmnek, Tolnai Ágnesnek a segítségét. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


