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TUDOMÁNY.
Abulvalíd. l)
I.
Yn.lahányszor n. zsidóság >abmely idegen kultúrával bensöleg érintkezett, mimlig gyarnpitá nz abban rejlő eszmékkel a sn.ját
eszméinek körét és ezt állandón.n oly ritka kés?.séggel és oh·
meglepő fogékonysággal tette. hogy méltán látjuk ebben a zsidÓsiig fejlődésének egyik legjellemzőbb mozzanatát.
A zsidóság szellemének sn.játos termékei teljes idegen eszmekörök últal áthatvn. sem bgndtítk el nz őket jellemző abpgondolatokat; sőt ezek. az idegen elemek Ctltal termékenyítve, dc
előlük el nem lmkva, életképesRégüket folyton beigazolták
Ez érintkezések és az általuk létesült szellemi mozgn.lmak
tanulmányozása nemcsak elméleti, történettudományi értékkel s
fontossággal bir: sőt gyakadati irányban arra taníthat bennünket,
hogy zsidóságunkbn,n mik az örök időkre lónyeges elemek, malyeknek hiv:1tása, hogy a vallásos és felekezeti élet kidomborodó
mozzanat:ü maradjanak; mik ellenben a históriai kombinácziók
változó, egyre folyamatban levő termékei, melyek más históriai
kombinácziók közé kerülvün, okszerüen ezek mértéke szerint módosulnak, fejlődnek.
') l. Bachu Y. Joseph Kiml)hi ot Abuhmlltl ::l[erwan ibn Gani.h
Étudo il'histoire tl'exge~e. (Extrait de la Revue des Étndes juives. Tome VI.)
1882. - :2. r·gyanaz. Die hebrüisch-arabische Sprachvergleichung des Abulwalicll\1. ibn Ganlh. (Bécs, 1884. a c<. akadémia értekézései során.)- S.
l'. "· Berichtio-uno-en zur Nenl>auer'sehen Ans.,abe des Kitab al-usúl 188f.
(Zeitschr. tler ~leu~sch-morgenl. Gesel\schaft. XXXVIII. köt. 620-829. lapjain.) - 4. U. a. }'tymologisirencle Worterkliirungen bei Abulw. 188&. (Zei'"
schrift flit· <l. alttest. Wissenschaft. V. köt. 138-151. lapjain.) - 5. U. a.
Abnh\·aiM Merwfm ibn G ana h élete és munklli és szentirásmagyarázataillak
forrásai (u budapesti országos rabbiképző 1884/5. értesltöjének eli11jár6 értakezése.) Budapest, 188:>.; ugyanaz németül. -6. U. a. Die he'brfi,iaoh-JIA~ ..
hebriiisebe uncl heln·iiisch-aramiiische Sprachverglekhung de
bulw,
G. (Bl>c•, 1H85. a cs. akadémia értekezé.ei során.)
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:Hint minden egyéb t1~rcn. úgy itten i:-: a türténelmi kntnt:ís
»az élet tanítómestere«.
A hellenizmus;;al Y::tló (Tintkozfs a 7.~i(l<Í l':tllúR okm:'tnyr~i
nak n,z n,lexaudriai philosophi:t szellrméhcn Y:tlt'1 fcldol gozúsút
vont:1 maga után. Egy irorln.lom termeit nwg, mclyhen ép ol.1
része v~1n a zsidó f\zentirús gondolat[l,inak, miut a~-: ül egen philo ·
sophia eszméinek
Még élctbevágóbb. mcrt gyakorlati hatása volt a r<Ím[l,i
szellemmel Yaló érintkezésnek P~üesztinúban. Mint mindenütt a
Yilágon. a ho1á csak a rómaiak hódító lml'l1j[l, ért, a római jog s
tön-éuytudomiíny. a jogi intézmények voltak azok, a miknek
hatása alól a hódoló népek ma.gukat ki nem vonhatták A zsidó
tönényfejlesztés. mely ép ez időtájt kezd va.la iskolaszerüen megindulni, nem menekülhetett e hatalmas érintkezés döntő befolyásától; nem is akart tőle menekülni. l\lindenki tudja, hogy abban
az időben mennyi jogi alapelvet, a jogi deductió módszerének mily
számos sarktlatos tételeit kölcsönözte a rabbinizmus a rómn,i[l,kjogi
rendszerébőL hogy nehány ide vágó jogi. müszó is (minek példákat
említenem ?) átment a rómaiaktól :1. zsidó tönénytudomúnyba.
Kedvező körülmény Yolt, hogy a zsiclókn[l,k ama régi tana. hogy
az írott törrényen kiYül még szóval hagyományozott tönények
is szabályozzák az életet, egybevágott a római jogforrások két
nagy csoportj{tna.k: a j11s scriptum és a jus non sGI'iptton megkülönböztetéséYel. E felfogás most még élénkebb fejlődésnek iwlulhatott. Az i1·ott és a s.zóbeli törvény megkülönböztetése aztán a:l
irástudóknak alkalmat adott, hogy az irott törvénynek a megváltozott társadalom alkotta új viszonyok folytán fel-felmerülő
hézagait egyre kipótolják 1 ) A törvényt fejlesztő körök bölcseknek, chal.:hámím neyeztetnek, milcépen a rómaiaknál is pn1dentes
volt a nevük; magát a tönénytudományt meg chokhnuí-nak..
okosságnak nevezik, 2)- kifejezés. mely ki.i.lönben a régi zsidó irodalom egészen m{ts körét szokta jelölni - miképen a rómaiak is
j uris prudentiá-nak híYták. N ev eze tes, hogy a chakhámírn competentiája a régi törvénynyel szemben, több mozzanatra nézve egyezik
1
) Hochmuth rabbi (Magy.-Zs. f:lzemle I. köt. 556. lap 2. jegyzetében)
nagyou helyesen mutat reá arra a befolyásra, melyet a rómaik j ogtu<lom{myi
munkálkodása amisna szerkesztésére gyakorolhatott.
·~L. a helyeket Bacheméi: Ay11r.la clu bal,yl . A11WJ'iler. 128. 1. t1!í. j.
.Agada cl. Tan11aiten. lSG. lap.

n prnc1entcs és consulti competentiájúval ugyanazon iránylx111.
Osak egyet nkarok megemlíteni: C'mTÍ[J Cre lPges pmpte1· ?tfilitatrm
1mblicam.
Dc a zsidóság történeti pályúján e felekezet tudományára
(•s miívelődésérc egy nép befolyása sem érvényesült hathatósahhan, mint a középkorban az arabé. Tegyük hozzú nyomban, hogy
az arab alatt itt nem ethnographiai kört értünk, hanem inkább
nyelvi és vallási közösséget. A muhammedúnok sajátos irodalma,
n mennyihen nem épen az iszlámot valló egyes népek nemzeti
geniusárrak nyilvánulását képezi, az iszlám egyházi nyelvén, az
arahon mn lerakva. Ez univerzális muhammedán irodalommal
mló megismerkedés adta. a. leghathatósabb lökést a. zsidó tudomány fejlődésének a középkorban.
A zsidó >allús bölcsészete, >a.gyis inkább speculativ dogmatikúja a középkorban - ugyanaz különben, melynek olvasmánya
rabbiképző intézetünkben positív moclern vallástudomány helyett
még mai napig is egyedüli tárgyát képezi a zsidó >allásphilosophia
oktat:1sának - nem egyéb, mint a muhammeclán vallásbölcsészet
formájának s anyagának alkalmazása a zsidó Yall:ísra. Sőt még a
pusztán halákhai irodalomnak is kelle éreznie a rokon tartalmu
s irányu muszlim irodalomnak hatúsát. A halákha-irodalom fejlődésének legjelentékenyebb fordulópontjn, a legeslegelső halákhai
kóclex megalkotása 1\Iaimonides által. Ezen, a zsidó halákha természetétől teljesen idegen irodalmi gondohtrn. Ma.imonidest kétségtelenül a muszlim törvény-irodalom szemlélete birta; ez
idegen példa nélkül nem adja magát a muhammeclán kódexek
zsidó hasonmásának megteremtésére. És tényleg, a ki valaha a muhammedán ritus- és törvénytudomány irodalmával foglalkozott, egy pillanatig sem fogja kikerülhetni figyeimét az a formai hasonlat, mely a Maimanides-féle törvénykóclex között egyrészről és a muhammedán kódexirodalom között másrészről fennforog. Ez a congruentia annyira terjed,
hogy p. o. - azért említem ép e mozzanatot, mert leginkább mutathatja, hogy itt nem véletlenséggel van dolgunk - Maimonides
az ő kódexét a »széfer harn-rna(ldá«-n kezdi, mely a dogmatikai
ismereteket is magában foglalja, a ronhammedán traditió-irodalom fömunkújának az Al-Buchári-féle kánonnakmeg legeleje akitáb
al-1:mán (tt hit), aztán a kitáb al-ilrn (a tudásról szóló könyv). A
ki tudja, hogy M. mily j:í.ratos volt a muhn,mmedán irodalomban,
l*
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azt nem fogjn meglopni az az észrevétel, hogy ::t Jad lwcltazáku.
szakasztott oly viszonyban áll a ronhammedán kánonjog-irod alomhoz. mint n, J[úrroh il. muhamruedán dogmntikn irothlmúho!..

II.
I gen nagy foganatja volt az arab kultúra bcfolyúsának n.
zsidó tudományosság fejlődésérc n n.IJeht~tdomány terén. E befolyásra, mint legelső fejlődéstörténeti okrn vezethető visszn. utolsó
sorban n. sémi osszohasonlító nyelvtudomány ::tlakulása is. Legközvetetlenebb hatása ,~olt :1.zonban :1.zon mélységes s következetes gramm:üikai rendszernek, melyet az arabok a maguk nyelvére nézve megteremtettek volt, a héber nyelv alkatúnn.k s törvényeinek felismerésére vnló nlkalmazása.
• A héber nyelv tudományos t[trgyalásának ez nj iránya,
mely hivatva volt. nem csak a héber nyelv .grammatik ai vizsgálúsút, hanem a héber szókincs szabatos meghatározását és
általa az Íl'ásmagyal'ázat módszerét is reformálni, megteremtőjéül
jsmeri Jeluída Chajjúds kordovai tudóst n X. század végén, ki :1.
héber nyelv gyökereinek egy új theoriájávallépett elő és az újdonat új elmélet fonalán nz ige alaktanút. a grammatika c legfou~osabb fejezetét teljesen új alapokra fektet(·. E theoria egy csapással véget vetett a régibb irodalomban uralkodó azon nyers
empiriából kiinduló szcmléletnek. mely a szo gyökerének csakis
azon elemeit vette észre, melyek az irásbtm állandóan találhatók.
Chajjúds tekiuthető mint az ujabbkori héber igetan őse, a menynyiben a héber gyökerek tényleges vagy virtuális kétszótaguságát (vagy akár mondjuk háromlJetüségét) legelőször ő említette.
Könnyen elképzelhető, mily uagy változás esett a héber nyelv
alaktanának előad[tsán az arab grammatika befolyása által ellíidézett e nyelvtani reformáczió últal! Teljes gramma.tibi systemát Chajjúds még nem alkotott. De megalkotta, az ő előzményei
ből kiindulván és az ő rendszerének tökéletesítése által magát c
nagy feladatm előkészítvén, az ő fiatalabb kortársa .~.1b1dralíd
Merván b. Dsanách, szaragossza.i tudós a XI. század elején.
Azon nagy irodalmi tényeknek, melyck az arab nyelvtudomány befolyását s hatását jelzik a héber nyelvtudományra, tető
és fénypontját Abulvalíd jeleníti elénk. Öt nevezhetjük a zsidó
grammatikai ?'ends;:er első megaln.pítójánttk és így közvetve a
józan · irásmagyarázat mcsterének is. Az ő válhin nyugsr.ik a
Kimchik által közvetítve a későbbi korsr.a.kok zsidó nyelvtmlomiinya,
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ruel:yuek mesterei az Abulvttlíd állításait l>Okszor egyszerüen átvesr.ik. hivatkozás nélkül kútforrásukra (L ] . sz. a. dolgozatot).
Ki ez irodalmat annak szülőanyjától. az arab nyeh-észeti
irodalorutól elkiilönítve szemlélné, bámulattal fogja észrevenni
azt a nagy ugrást, melyet a Chajjúds és Abulvalíd munkáinak egymásután következése elénk tüntet. Tagadhatatlanul tekintélyes,
de körére nézve mégis csak aprólékos kezelet után, minden közvetés
nélkül egy teljes rendszer; az alapkő lerakása után a nélkül, hogy
az épület többi részeit készülni látnók. mindjárt a teljes. díszes
épületfalastúl tetöstül: teljes grammatikai rendszer és teljes szótár!
E rohamos ugrás irodalomtörténeti magyarázata azonban
nem okoz nchézséget, ha a következőről nem feledkezünk meg. A
mint meg volt adva a gondolat, hogy a héber nyelv törvényeit,
jelenségeinek magyarázatát. az ar:lb nyelvtudomány módszerének
a szent nyelv anyagára való alkalmazús:1. által érhetjük el legbiztosabban: a hozzá értő tudósnak csak :lz arn b irodalom gazd:Lg
kincstárában kellett széjjel néznie, hogy készen lelj e a kerctet.
melyen belill a héber nyelvtudomány teljes rendszerét elhelyezheti. Mert az arab nyelvtudomány a :XI. században már :ítélte
volt khtszszikus korszakát és teljes fejlettségben foglaltn el helyét
a muhammedánok tudományos rendszerében . Ezen tény megfoutolása fogja nekünk megmagyarázui azt a teljességet. melylyel
Abnlvalíd - persze n na.gy feladatra monogmphiái és polémiai
tevékenysége által előkészülve -- megalkotja a héber grammatilm
és szótár rendszeres megalapításának nagy miÍ1:ét.
De azért ne higyjük, hogy A. Rzolgai utánzója volt az arah
mintaképeknek. Bátran mondhatjuk, hogy n héber nyelvtudományban a XI-XIX. századig nem lépett fel eredetibb iró,
mint épen A. Kölcsönző Yolt :t forma dolgában, dc teremtő
alkotó <tZ anyag felfogását tekint\-e. És hogy mihen é;; mennyibe~
állott A. eredeti teremtése, ann:lk megítélésében alig hizhatnók
maguukat jobb YCzérre. mint Bache1· rilmosm, ki egy csomó
monographiáb::m egyenkint tárgyalgatja az A. tudományos állására. vonatkozó kénléseket.

Ill.
Szcrzőuknek e téren Yoltak elődei. Az Abulvalid tudomá-

nyos munki'tjának valódi átértése s megbecsülésére, valamint
a zsidó irodalom sok egyéb fejezetére nézve úttörő volt Muttk
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Sa!, 111 w 11. ki az ~\. lllttllkíssúgút Lírg:y~tlú mag1 as mtlllkúj:'t'al (1851.) ~t zsilló nyolrl wlolllány történetének új ösYéuyeket
mitott. O \ült a legelső. ki. minl:íll Ew:clcl nn11nk csak hi:íttyos
(;~rtalomj cgyzékét ismertette Yoll. A. ungy grnmmntikájúhól terjedelmes szöwgct tett közzé az eredeti :na h nyclven,mely Abnlmlidot
mint. kl:1~zszikus rt mb slilisUtt is megismerteti velünk; eddigelé csak
a szótár eredeti szö regéb ől birtunk kiYonatolmt Gcseni1ts nagy
~zótáráb:tn és cg:-ébi.i.tt. Elég érdek 'Volt már most fellröltvc c
tanulmámok iránt. hogy :'t gmmmntik~t legnlábh héber fonlítúsáuak közzÚételére az idű elérkezettnek lássék. (Goldbcrg-Kír chhcim. 1856.) }Innk úttörő clőmunkúbtából legelőször nyertünk
alapos érte ülést azon gazcbg positív és polemikus irodalmi müködé~ről is, melyet A. részi11t t<tnainak megalapítása, r észint
pedig az azok elismerése ellen konok makacssággal ellenszegülő
Yaskalaposok megczáfolása körül kifejtett volt. E tevékenység A.
uagy mnnkáit előkészítő számos kisebb-mgyohb értekezést s
röpiratot létesített, melyek leginkább csak sovány idézetekből
'Voltak elég hiányosan ismeretesek, mig a zsidó nyelvtudomány
történetének egy másik hires müvelője Derenbmwg J6zsef, az angol
s orosz könyvtárakban meglevő kézirati példányokból A. kisebb
munkáit s polemikus iratait egybegyftjtve kiadta, franczia fordítással kísérte, szakszerftjegyzetekkel felvilágosította, és e gyüjtcményt megelőző tudós bevezetésben azoknak irodalomtörténeti
helyét megvilágított:1. (1880.)
Ezalatt A. szótárának arab eredetije (Kitáb al-uszúl) is
Scubaue1· Adolf által, úgy a hogy (lásd a 3. sz. a. dolgoz:1tot),
kiadódott, miáltal meg van adva az alkalom, hogy e híres s alapvető munkának, mely eddigelé csak szórványos kivonatokból s héber
nyelvií idézetekből volt ismerve, szeme közé nézhessünk
Így tárult elénk az A. felhasználására és egyrészt tudomfLnyos állásának, másrészt befolyásának megitélésére megkivántntott anyag. Elérkezett az idő, hogy A. munkásságának történelmi
méltatásához fogjanak. Büszkék lehetünk rá, hogy ez anyag tudományos eredményeinek megvomtsa körüllegtöbb érdemeket szerzett tudós közülünk került ki, a czimben kitett dolgozatok szerzüjének személyében.

IV.
Abban a kényes helyzetben vagyok, hogy úgy c muukábtok szerzöjéuek e Szemiéhez való állása, miut másrészről c soruk
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irúj[mak n szerzőhö z valú YÜ;zony:t nlig cugedik hogy kivált e
lapokban B. ide vágó kitünő munkúiról azzal az illő dicsérettel
nyilntko;~,znm , melyct e munkák a külföld szigorú kritikájánnk
ítélőszéke előtt is kivh- tak Másrészt meg pusztán csak ismertetésre F<zorítkozvfm. könnyebb a feladatom. Ha CS[Lk e czikkünk
felirásában közölt czímeket t ekintjük meg, úgy már is átlátható
a;~,ou mnnkatc>rv, melyet B. Abulvn.líd-dal szemben követett.
H:o :Lzon új mozz<tn:ltok fölött tartunk szemlét, melyekkel
A. :L héber nyelv tudom~myos tárgyalását gazcbgítá, úgy milldenekcl őtt szemünkbe ötlik az :t tény, hogy mind alaktani s mondattnui, miml pedig szótári téren benne ünnepelhetjük a héber nyelv
összehasonlító tárgyalásának megabpítóját. Ez oly tény, melynek
elismerésében mai nap minclcn elfognlatbn iró (csak Renan-t
leülönösen elméleti tekinemlítjük) egyetért. Soványak és tetben - fogyatékosak 'Voltak e tekintetben az előző kisérletek
A. az~al n nagy tudomúnyny:ü, melylyel az arab nyelv s nyelvttlclományi irodalom terén rendelkezett, az araméns nyelvjárásokon
és az úgynevezett új-héber nyel ven kivül ( ezekkelfoglalkozik B. 6.
s~. a. értekezése) különösen azon tanulságokra van figyelemmel
melyeket a héber nyelv tényeinek magyarázatára nézve az arab
nyelv j elenségeiből vonhatunk le. N em hasonlítgatott nyakra-főre,
derüre-borurn, ; ső t mondha.tjuk, hogy a mennyire csak lehetett,
magából n héber nyehből m::tgyarúzt:L a héber nyelv jelenségeit
(4. sz. :'t. dolgozat). Ha t udjuk, hogy túlbuzgó félig tudás a legújabb
időkig mennyit vétkezik e téren, úgy nem vonhatjuk meg bámubtunlmt a XI. századbeli spanyol-zsidó iró tól, ki e sikamlós kutat:is
cxnkt móclszerét meg11yitottn. és leülönösen szintaktilmi és szótári
tekintetben nagyrészt mai napig is ign.znlm:1k mondható észrevételekkel világosította meg :L nyelvalakulás sötét mühelyét. Nagy
köszönettel tartozunk B.-nek, hogy A. munkáiból az erre vonatkozó tényadatokat lelkiismeretes teljességgel egybeállított:t és jól
ismert tapintatosságával elrendezte. (2. sz. :t.) De főképen ttz 5.
:>z. a. munkáért vagyunk neki lekötelezve. Itt A. életr:tjzán kivül
tudom[myának s búvárkodás[mak kútforrásaival, nagy elődéhez
Chttjjúds-hoz való viszonyával ismerkedünk meg és a Ch úlliLspontjához mereven ragaszkodó túlbuzgó ellenfelek ellen vitt polemiának,
mclyet a Derenbourgtól kiadott apróbb értékezések foglalnak
magukban, megértésére nl-zve a kellő áll{tspontra helyeztetünk.
Legiukább azuuhan miut irúsmngyarázó köti le A. a figyel-

GOLDZUIER JG'<.Í C;>; .

nü\nkct. A. IlOlll roJt <tZ az Clllber, lci <:~np[m c <Lk ~zókou és aJa.
lwkon t.öprenkedjék. pusztCtn csak aprólékokat bolyg<osson, hangy<t·
holyt r<tkjon. Ez az ember mlóságos philologus tcrillészet Yolt,
devon érdekkel <o reáliák iránt, éber figyelemillel <t kultúrlllozza.
natolmt, elo első sorban egészséges érzékkel a tőle átkutatott
nyeh-eu lerakott irodalom iránt. Gram@l.tikai értekezései és nagy
llltmkáj<o, ele főkép szótára n'tgy tárházát nyújtják az exegézisnck,
és könnyü dolga volt az utódokJlak s epigonoknak azzal, hogy
A.·nak az egyes szómagyarúzatokhoz füzött ir[Lsmagyarázó jegyze·
teit, a biblia könyvenkint folyó értelmezésébe átvették. És tényleg
a java annak, a mit ők az irásmagyarázat terén cselekedtek,
A.·nak róható fel érdemül.
Hiába keressük nála azok::tt ::t csillogó ötleteket, lllelyelc
már szcrzőjük elméjében sem tart::tnak számot ::t komoly véle·
ruény jogám, biáb<t azokat a czifra élczczel tarkított elmefuttatásokat, melyek inkább szellemi gimnasztika akartak lenni,
sem mint törekvés, a fenforgó kéreleseken lendíteui, az igaz·
ságot megtalálni, v::tgy legalább is keresni. Értelmező megjegy·
zései nem véletlen ek, elszigetel tek, pillanatnyi természetüek; sőt
öntudatos rendszernek, komoly hermeneutikai gondolkodásnak
lánczszemei azok. Rendszert s törvényszerüséget kimutatni: ez volt
gondolkodásának a vezérlő fonala. Nagy tisztelettel viseltetett az
irásmagyarázás öröklött hagyománya iránt (70. l. és sok helyütt),
de nem volt rabja. 1\lily szabad önállóság jellemzi őt csak a ta?··
gum·mal szemben (63. l.)!
Munkáj::t, de kivált szótám, nem csupán irodalomtörténeti
értékkel bir, mint a zsidó nyelvtudomány irodalmi fejlődésének
egyik adata. l\Iég maclern időnkben is h::tszonnal foly::truoclunk
hozzá és útmutatása nem egy esetben a helyes ösvényre vezethet.
Tanuság reá az a nagy haszon, melyet belőle az ő geniusáv::tl sok
tekintetben rokon Gesenius a maga héber ThesatGrus-a szcrkesztése
alkalmával húzhatott.
Abulvalíd munkáiból még nincseu kiszcclvc az a suk gyöngy,
melylyel ismereteinket meggazdagíthatjuk Jól cselekedett Eaeher
Vilmos, hogy a czímben idézett dolgozatait e férfiú munkáijellem·
zésének szentelte; jól cselekszik azzal is, hogy a Rikma eredeti
arab szövegének kiadásán fáradozik.
Budapest.
GurDZlllER

lG~.~c:z.

Mendelssohn Mózes halálának századik
évfordulója.

(

»T egnap megh<tlt itt gut:oütésbcu a hires zsidó lwlós.
l\Iendelssohn Mózes. « Ezt olvashatni egy jelentésben, llll'lyct.
Reusz herczeg, Auszti·út követe Berlinben, 1786. j:tunúr 6-iÍn
Kauuitz herczeghez, a bécsi külügyminiszterhez külclött.
l\Ieudelssohn Mózesnek, a ki soha politikailag nem s;,ore·
pelt, 1786. január 4-én történt kimulása, azon rendkivüli rf>8zvét
miatt, melyet Berlinben keltett. az osztrák követ előtt elég fon·
tosnn,k látszott, hogy róla azonnal a bécsi birodalmi kanczellár·
na,k küldjön értesítést. Mi szerezte Mendelssohnnak ezen jelentő·
ség et? N em tattozott-e egy akkor még minclenütt lisszataszított
és egészen elszigetel ve élő f::tjhoz s felekezethez? És :l mi nap·
jainkban. oly n,nnyira előhalaelott korunkban, sokan, kik a tudomány magaslatán állni s minclent úgynevezett tuclollláuyos szem·
pontjukból megítélni szeretnek, bizonyos lenézéssel tekintenek
JI.Iendelssohnra. Igaz, ő nem volt oly nagy kritikus, mint Lessing.
a kihez egy negyedszázaclon túl a legb ensőbb bnrátság fűzte; nem
Yolt olyan bölcsész, mint Kant, ki mégis mjongásig tisztelte
l\Ienclelssohn elméj ét és szivből s::tjnálta, hogy irochlmi hagyaté·
kában nem találtak semmi filazofiai míivet; nem volt oly esztéti·
kus, mint Winkelmft.lln, jóllehet a szépség tudományának kiépítésében lényeges, az esztétikusoktól elismert rész egészen neki
jutott; de előtte senki sem irt Nf'mctországban filazofiai tárgyakról oly világosan, oly nagy kellemmel és bensőséggel, oly tiszta é
eleg[ms nyelven, mint ő; német stílusa még ma is ruintaszerünek
nevezhető. Hogy csak egyet említsek, nemes és vonzó alakja,
világos bizonyítgatása últal »Phiiuon «·ja annyi olvasót és csodálót talált, mint korának egy könyve sem. Hiszen 13 kiadást ért a
»Phüclou « és mennyi nyelvre t<wuították ! Mindjárt megjelenése
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után kd~zer fordJt!atutL fmncziára., to\'á,bb<"t hollandusba, a dánba
(Heiberg költő által, ki sza.badelvüsége mia.tt kényszerült hazájút
elhn n·yni c's késő hb mint titkár Na.po leon szolgálatáb~t állott) lJó.
berb~: lengyelbe, oroszba ; már 1793-b~w a m::tgyarba »ogy h~zafi
:Utal.« ki könyvét Tcleky grófnak, Ugocsa főispánj á11:1k ajánlotta.
Persze, korunkban. amidőn n Daudet-k, Sardouk, Zolák fogva tll.rtják az dméket, nem igen tudnak a lélek hn.lhatatla,nságáról szóló
köuyvben keLhet találni, a Phildant már nem olvassák Amdc
~Iendelssolm »Jerusalem «·jét, azon könyvet, melyet Kant »egy
uagy. bssan haladó reform hirdetésének« tekintett, még ma is
jelentős m1mb\uak hiszik; sem előtte, scm utána nem véclelmez:ték ~t föltétlen hit- és lelkiismeretbeli szabadságot oly élesen, oly
logikai kö•etkezetességgel, mint c könyv teszi. És nagyon óhajtandó. hogy ~Ienclelssohnnak a Manasse b. Israel a.pologikus
iratához (Rettung der Juden) irt beíezetését mai napon isminél
több figyelmes olvasó vegye kezébe.
Mi volt 1\fendelssohn népének, hitsorsosa.inak, azt kimulásakor kevesen tudták méltányolni. Hogy ő az, ki az első hathatós
okozója \olt azon kultura.történetileg legfontosabb forclulatnak,
mely az ujabb időben a zsidók életében minclen országban bekövetkezett, hogy ő fölrázt::t a szellemeket, hogy pentateuch-forclítása
[tltal megint tiszta nyelvre tanította hitsorsosait, hogy mivelődési
ösztönüket ébresztette és megerősítette, hogy az egyenlőjogusá.got
először hozta szóba: mind ezt mltköclésének roppant hatásaibau
csak éYtizedekkel halála után tudták elismerni.
De mi által keltette már életében mindenkinek csodálisát?
Csakis személyiségének varázsa, egész lényegének azon harmonikus kikerekítése által, mely Lessing Náthánjának szolgált mintttképíil. Nemes érzülete, kedélyének mélysége, kedves és szives társalkodási modora, szerénysége, nyugodtsága és józansága még
az ellenfelei irányában is, mindenkit elmgaclott, minclenkit hozzá
vonzott, őt pedig korának kedveltjévé tette.
Mendelssohn a XVIII. század egyik legnemesebb alakja s
leghathatósabb müködésű férfia, és mint olyant általánosan gy[tszoltá~. Azon rövid nekrológban, mely egy nappal halála utú.n a
»~erlmer Privilegirte Zeitung«-bau megjelent, ezt olvassuk: »A
Világnak ép úgy' m1'nt bara
.: t'·
· k k'1poto
' lh atatlan veszteseget
'
~-tina
okozot~ ha~la. Mely jövő században fog még ily szellem halandó
test hüvelyeben me~érlelődni? Csak levetkőzött hüvelyéről szel-
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lnmc s ellliut <t 'ábsztófa.l, mcly c~:Lk rövid ideig választotta el
megboldogult barátjától; elicsőült lelke most megint Lessingjénél
Yau. kinek még az imént »}Iorgenstunrleu «-jaiban oly megható
t'ml6ket emelt!«
1\fendelssobn váratlan kimulásának hire megclöbbentöleg
hatott mincbzokra, kik ismerték rs tisztelték, minclenek előtt
azokra, kik sok évi barátság által voltak vele összekötve. Uiclőn
Becker Zsófi~t, a, hires Elise von der H.eckc utitársnöje, azon
»legdrágább Zsófia«, kihez Meuclelssobn utolsó lerele nm intéz1c,
még január ±-én a knrln.ndi herczegnőtől egy levélkét kapott.
ezen hirrel: »A mi nn.gy. bölcs l\[endelssohnnnk ma reggel el~zenclerült !« akkor sziíe mintegy megdcrrnett. Xaplójában
!eüja fájdalmát, és azon mély benyomást. melyet e halálhir rcú
és legközelebbi barátjaim tett. »Ő, kit oly gyöngéden szcrettünk ki
kevés nappal ezelőtt még vidáman ült körünkben, ő oly hirtelen
kilépett, oly sokakat árván hagyott mn.ga után. Fájdalmunk első
részesei voltak n herczegnő, Camp e, Stamforcl, Nicolai és Pmthey.
Ott ültünk elnémultan, egy sem birt szóbni. Oh, mi hangosan
beszéltek könyeink, mondva.: Ö nincs többé! És ezt kellett még
itten megélnünk! Mi pótolhata.thm hézagot érez Berlin, érez az
egész világ! ... Senkinek sem Yolt köztünk azon bátorsága, hogy
Mendelssohn neíét kiejtse.«
JHenclelssohn halálát még túl a német határokon is gyúszolták mélyen. A »Kopenbn.gener Zeitung« 1786. január 10-diki
számábn.n ezt olvassuk: »A zsidó nemzeten mély sebet ejtett a
bölcs Mózes halála. Ö volt tanítója és vezére, ő tanácsadója és
szószólója, nevelője, minclene. Talmudisták és kereskedők, előljá
rók és tanítók, birák és orvosok, mü.vészek és irók, mind hozzá
siettek, mint orakulumhoz, a mely ritkán tévedett és melyet nem
lehetett soha megvesztegetni; és mit tett ő vallásuk lényegeért,
azt tudja az egész világ ! A berlini község tanusította is temetési
alkalmából, a meunyiben a zsidóknak minden pompát kiz{u·ó halotti szertartás megengedte, a kimult bölcs iránti benső tiszteletét
és nagyrabecsülését. Holttestét csak 24 órávnl haláh útán temették cl, jóllehet az orvos, kinek karjai közt lehelte ki lelkét, megerősítette, hogy valóban meghalt. A koporsót legőszintébb barát·
jai, népének vénei és legkivá.lóbbjai vitték. Majdnem az egész
község kisérte a koporsót és az egész temetés tartama alatt szü·
notolt a zsidóknál minden forgalom és boltjaik be voltak zán•.
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Idegeneh.. kik néhány nappal előbb jöttek Berlinbe, csak hogy n,
nagy férfimal beszélhe senek ki oly gyorsan kimult az életbőL n
halotttisztító-kamarába nyomultak hogy legalább testét megláthassák, é:s sok könylísel [tztattúk kezeit és :1.jkait , melyekről
ann;i bölcseség és jóság folyt! «
Száz év mulv:L meghatottan olvassuk c sorokat és halála
száza,dik évfordulóján vissz:1emlékezvén a, férfiura, ki annyi szeretetet keltett kortársainál, annyi gyászt okozott halálával, áthatva
érezzük magunka.t történetünk e tiszteletre méltó és müködésével
napjainkig kiható alakjának nagyságától, fölöttünk, közepünkben
érezzük szellemét, hatását s fölkiáltjuk: Mendelssohn Mózes,
drága, elfelejthetetlen férfiu, te nem haltál meg, él és élni fog
szellemed és neved !

BudapPst.

KA YSERLíNG M.

Két ókori zsidóellenes vád eredete.
Szemünkre lobbantják, hogy túlérzékenyek >agyunk; Lle ez
csak természetes dolog. Az igazságos ember vére forr, ha az ellenség a,z engedett és a nem engedett fegyverhez egyaránt nyul,
csak hogy ellenfelét letiporja. A jogérzet teszi érzékennyé a jogában megsértett egyént. A ki az alaptitlan vádat el nem hárítja
magútól, az nem fogta fel a becsületesség foga.lmát.
Az, a ki nemzetének, törzsének vagy fajának hű fia. a legszentebb hevével és a legna,gyobb odaaelással síkra fog szállani,
h:1 nemzetét, törzsét vagy f:-Lját megtámadjCtk. - Mi zsidók értj ük legjobban, hogy mi az alaptalan vád. A legrégibb idők óta
a mni napig nem szünt meg a vak gyülölet a hazugság szalgálatában ellenünk müködni. Egy jobb dologra méltó buzgalommal
koholtak és emeltek vádakat ellenünk, hogy még gyülöletesebhekké tegyenek bennünket. És fájdalom, a pokoli munkát koronázta a siker. A nagy tömeg, a mely gondolkodni és >izsgálni
nem tud. a lázitók és a. hazug emberek állitásait igazaknak vélte
és átörökítette ivadékaira azokat. Innen származik az. hogy a legnagyobb esztelenségek mil1dig hivökre találtak.
De a mi még veszedelmesebb, tudomány szinzetét kölcsönözték az otromba koholmányoknak Egy tekintethen azonban
könnyebben lehet boldogulni az ilyen »tudományos« vádakkal. A
mlódi tudomány segitségével, mely igazi ápolóit és hiveit minden
különbség nélkül szereti, ki lehet mutatni, hogy melyik oldalon
van az igazság.
A következőben akarom az eredetét két ilyen alaptalan vádnak kimutatni, melyeket az egyik iró a másiktól minden vizsgálat
nélkül átvett.

I.
Tacitus »historiae« cz1mu munkájának 5-ik könyvében
(3. fej.) a ldlvetkező elbeszélést találjuk: »A legtöbbiró egyet,..
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i'T L abba n. hogy Egyiptomh:ln kitün ('n egy betegség. mely a

Ehhől induháu ki. bátran koczk'tztatl
1 ~t 1·tlk az n--Jl1't'as t.. h n~ry
<
c
H

t eMet elrutitott:l. Bocchoris kirúly, Hrtmmon jósdájához fordul t
és orvossúgot kér t. hogy birodn.lmút megmentse; és neki meg lett
pn.rancsolva. hogy az emberek ezen nemzetségét (t. i. a zsidókat).
rui>elhogy :"Lz istenek előtt gyülöletes. más országokb[t küldj e.«
Hogy T :1cit us ezen elbeszélése miképen értendő, ezt viirtgosan ](ttjuk hrt T r ogus Pom]_Jeius munkú.jábrtn (Tr. Pomp. kortársn.
Yolt L ivius) n ille való helyet olvassuk. Ezen munka ( »Historiae
Philippicae« a czime) csak kivon[ttbn,n mn.mdt reánk ; a kivonat
szer zlij e Justinus. ki va lószinüleg az Antoninnsok idejében élt.
.Tustinus XXXYI. könyvének II-ik fejezetében n,zt rnondja: »Ennek (t. i. József) utódja l\fózes volt. kit az ősi tudomány örökségen
kivül még alakjánn,k szépsége :1.jánlott. Az egyiptombeliek azonban. mivelhogy bélpolüosság és rüh álb l szenvedtek, felelet (t. i.
az orakulum felelete) által utasíttatván. ő t (t. i. l\Iózest) a betegekkel együtt Egyiptom hat ár aiból kikergették, hogy a pestis tov:'thb ne terj edj en. «
Tacitus, ill etőleg Trogus Pollipejus elbeszélésének forrása
ismeretes; l\Ianetho ~ Egyptiaka« czimü munkájából merítették
az adatokat. 1)
Fölösleges ezen a.datok n,laptalanságát bebizonyítani ; már
.Josephus tette azt a legnagyobb sikerrel ; még ma is hivatlco7.ha~
tunk rá. 2) :\Ii itten csn,k azt kérdezzük. honnan er edhet ezen képtelen állitás?
Az egyiptomi felimtok megfejtése óta. má.s nézeteken vagyunk Herodotos munkájána.k n,zon része fölött (2-ik könyv), mely
az egyiptomi történelemre vonn.tkozik. Tudjuk, hogy a »történet
atyja « Egyiptombn, utazott, hogy ottan uz ország történetét kutassa; a fel világositásért az egyiptomi papokhoz fordult, kik neki
azonbau szánt-szándékkal hamis tényeket mcséltek; leginkáb h
azt vettük észre, hogy mindazon eseményeket ferdítették, melyek
az. egyiptombeliekre szégyent hoztak. úgy hogy a legnagyobb valószmUséggel n,zt állíthatjuk, hogy a mesés elbeszélésnek is történelmi magva van.
•

') V. ö. Krall, Tacitus und }fanetho; Unger, 1\Ianetho. Nézetem szcnem csak Manethoból, hanem J,ysimarhosból is vette Tacitus elbeszélésén~k egy részét. ;lilás összefliggésbcn részletesen fogom ezt kimutatni.
V. o. Josephus c. Ap. I . 34.
1
) Jose]Jhus c. Ap. I. 2G. kk .
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l\hnetho ir odalmi miikii<lése n, LXX. keletkezésének idej ébe esik. 1) A hihli:íhan pe1lig :1zt olva ~ták hoo-y a ha.tocl1'k
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csapas
a belpoldossag volt; a nemzeti h1usúg meg volt sértve; de kön ynyen segítettek a hnjou és pedig az által, hogy a tényeket fer rÚ.
t ették. 2 ) A biblia elbeszélése szerint a csapúsok azért érték Egyiptomot. mert a kirúly a z&idókat orsúgából nem abrta elereszteni ; csn,k azutú n. midőn a legnagyobh csapás dühöngött, lettek
elbocsútvn,; mn.git a király múr l:' lő bb is kérte l\Iózest és Aront,
hogy imáclkozza.nak érte az istenhez. és el fogja bocsátani rr z,idú
népet. A bibliai elbeszélésből folynak teM t a kü>etkezű ténrek :
l. B élpoklossúg. 2. Az istenhez való ima. :1. A zsidók elhocsútúsa.
illetől eg kikergetése.
E zen tények alapjút szolgáltatták :Jh netho elbeszéléö(•nek.
Az egyiptombeliek ű szerinte is Rzenvedtek a bélpoklossúgbrrn, n
zsidók voltak ő szeri nte is ennek okozói, és Yég re ű szerinte is
CR~tk n, zsidók Icikergetése ítltal szabaclult;"Lk meg a z egyiptomiak
n. baj nlól; hogy pedig a nemzeti hiuságnak elt>get t egyen. m:'b
összefüggésben (•s nehány hozzittétellel tüntette fel a dolgot.
Ezen úllitúsom megerősíttetik két iró últal. .Tosephtl'l (c. "\p .
I. 26. f.) teszi a kü>etkező megjcg~·zést l\Inncthúról: . . . ..... . .
n. zsidókról való elbeszéléséhe képt elenségeket kever. r'·liink rt
bélpold"s C!f!Jiptomioiak tü megét és ozohlt, J..:ik mtÍs beteg.'é!Jek miatf
l,;enys.:ei'Íttettel.· Eg!Jiptnnwt clhctg!)lli,fölcs,.dlni okon·á11. <N;ilvúu
való, hogy .Joseph us azt másképen nem értheti, mint [•n fent fpjtegettem.
D e még hatúroznttabhan 1útlolja Orosin~. n egyház:ttya,
az egyiptomi papokat n.z elferclité,.;sel.
l\Iunkájának első könyvében 3) (8. f.) küvetkezőképen nyilntkozik miutún J nstinus fent küzölt helyét idézte : »Minthogy l\Iózes,
kit ők ma guk is bülcs és tudós embernek vallanak, ezt, miut általa
és az ü>éi által véghez litt munkút, bővebben és igazabbau megírta, első sorbn,n ennek (t. i. :\Iózcs) hűsége és tekintélye által,
') Í<;n Grütz 'lézetét nem va llom. V. ö. Scaliger, Holly és 1-'rankt>l.
') J, , czikkemet llL-Zs. 8z. I. k. 289. s. k. l.
' ) Ilistorianun :uhersum pagall<"' liln·i YII. Oro. i u• irla mnnklljá
417 -- 41 14 .
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melyet :1mazok is clisulCrnl'k, noku:tk :1 tmlatlüuságn, pútoht1uló,

másodÜben pedig az egyiptom i ZJapok csrr[(Í J'OSHZasáya VÚSZattlasítandÓ (debinc sacerelotum Aegyptiorum fallax malitia confutanda
est) lo:k i_qyekeztek vagy csel által, a mi világosabb, az 1'gazi isten
látható hamgját és Íl'galmát az emberek emlékezetébölmegsemnl'isíteni, fiiképen zrrvaros elbes.zélés által, hogy saját bálványaik g/falázofcít ne nudassák) hogy (i (t. ·i. a:; iga.?i isten) tisztelendő stb.«
Az <.>gyiptomi papok ellen felbozott vúd nézetem szerint elsú
sorbau l\Ianetbo merész koholmányai ellen fordul. De OrosÜls nem
csupán az első állitásomat támogatja, hanem a bélpoklosságot
illet"l'e is találok munkájában támaszt.
A 10 csapást felsorolván. OrosÜls a hatodikról következő
képen ír: »Post vesicas effenescentes uiceraque manantia et1 nt
ipsi dicere maluerant "scabiem ac vitiliginem'' to tie corporibus erumpentem. <( Az eredeti szöveg itten nélkülözbetetlen; mert épen az
által, hogy Orosius, ki, mint láttuk, az egyiptomi papok hazug
(tl!itásait ismerte, a hatodik csapásról szólváu, erre ugyanazon
kifejezéseket alkalmazza, melyekkel a zsidók bélpoklosságáról szóló
irók élnek 1) , arra utal, hogy a koholmány eredete hol keresendő ;
de még több, Orosius azonosítja a hatodik csapást a bélpoklossággal .... ut ipsi dicere maluerunt. «

II.
Az ókori irók munkáiban még más vádról is olvasunk, melyet szintén a zsidók ellen emeltek. Apion, ezen fanatikus zsidógyülölő, azt állította, hogy Antiocbus Epiphanes ajeruzsalemi templomban egy arany szamárfejet talált. 2) Ezen koholmány bámulatos gyorsasággal terjedt el. A müvelt pogányok a zsidóknak ezen
pogányi imádásáról meg voltak győződve.- De ezen »szertartás «
eredetét is kutatták. Tacitus onnan származtatta, hogy Mózes
vadszamarak nyomát követvén, népét a szomjuságtól megmentette.
Plutarcb ugyanezen mesét adja elő; Suidas egy Demokritus neví.'t
író nevében azt említi, hogy a zsidók ezen szamárfejnek embereket áldoztak.
Az ujabb időben is sokan iparkodtak a szamán·ád eredetét
')Y. ö. Justinus i. h. »Aegyz)tit wm scabiem w: vitiligineut patuentw·,
responso moniti Moysen ctun afc'gris, ne pestis ::ul plm·es serperet, terminis
Aegypti pellunt.
1
) Josephus r. Ap. lJ. 7.

kipuh:ltolni; de HaJévy nézetétől eltekintve véleménvern szeriul
még csak On-;sel szellemes magyarázata vehető számb;. Ez lerr ·ru
ittru közüln~. C:lssel legujabb munkújúbau ( Aus Liter:ltm·"'uu u
G rsebichte. Ahhaucllungen Yon Dr. Paulus C'assel. Berlin und
Leipzig. lS 5.) a Caricaturuameu « ez im ü értekezésében ezeu
hom:'ílyos k\Tdésröl beszél. "\. Y(ul <t szir hú ború idejében keletkeílett. Akkor folyt :t harc:r. az egy IP.ten hivei h :t görög istenek
tiszteléíi kö;d. "\ pogúnyok felszólítá~ára feleltek a zsidók a ti z
. j):lT<llll'SOJ:tt p]~P.ié ,rel: >>Én Y:tgyok I~tened - kiüilem ne le«yet>
11 ek istem•id.
En" h0herül = ·;~': (oui); 1 ) e szónak pedi~
teljescm Jlll'gfelvl a görög lf1•n.;
szamár. :Jlinéluyomatékosahhan szól a tiz parancsolat a p()gúuyok úllatüurtd(t~a ellen. :mnúl
(•le::wbh Yolt :t gúny, ha az .- ~.-· ·;N-ból ~zújúték últal rÍ1•o,: t'hú.;-t
;Jlakítottak. ,\. későbbi időben a gúny jeleutlíségét nem értcttrk:
~t pog(wyok útörükítették :tzt nemzeclékről-nrmzedékre a zsidók
hrYe;; tiltalw:r.úsa daczára.

J~rclekes :1z, hogy :t kero~ztéuyek Y:tllúsa iti Yolt ezeu gúny
tárgya. A kerl'~7.tén~-ek a zsidók í;,tcnét ti;,ztelték; a tiz pamne::;obt a keretiztC:•nyekre nézve is kötelczö Yolt. :JJinuciu~ Felix~) említi. hog,l' n, kere~ztéu~·eket azzal Yúdoljúk. hogy e11:~- ~zamúrfejet.
tisztehwk Tertnlhan 3J igY ~zól : »Ti (t. i. pogúnynk) mimlig arról
álruocluzlatok, hogy egy :;zam:'n·fej az i~teuüuk. ..... » De e~y
u.i hír terjedt i~teuüukrőL F.;gy z ·illó h•rc,.,kedíí. ki úllatokat. 1·es1.
az aréua ~zúmúra. <.>gy Ú•::,tm(·uyt. úllított !'ül a kiivdkezű fdirattal:
>>A hJ·es.:tén.t;ck /.'te1u· Onnkuit•·-'. "\ z ab]; ;,z:tm:'trfülekkcl. szam(trpatkúkknl birt, kc•zében kiinyYrt tartott (·s té>gút ri-;Plt. Az ( )nukoites
jelentősógc n:tgy()n hmnúl~·o~; kiiliinf(·ll'kl'pPn magyarúzták illdö~eg olvastCik a szút. Ll' :Jioiue ,.;zc•ri11l Uuukoü·,. ()lmsandó, ami =
sz:tmárpup. l':t]H' (s. "1'.) úgy furdilj:t hogy: a júszolban fehíí.
Cassd miud :t kiot magyariumtot •·het.i: a;" l'löhhit. mert a felirat
a ken•s:d(·ny i~Lenn~ YOuatknzik; az utóhhit. mcrt a képen em
gyennek S<'m .iászol nem volt lútható. )(aga a szú nem elég világo~, min · 1núr a Yariae leetimles mntatnak. Biztosan csak azt tudjuk. hogy a szú ebií rt'•:<t.<' ~ onok. ('n~~(' l azt vé li, hogy itt i gú') <'a"d 'zu llenws úllit:i,a t·llt•ll az "zól, hogy a héber "';N'' •ani~-11ak
oha"lnllú s nté~· ink:'thh, lwg"y a dPkttlúg new ';N-wi hnot'm •:~;N-val (anóki)
kez<liítlik.

")Irt Uonuuudn:.: esú:.:zúr idfljébHn.

"! ~z lU.

J 6U-ban.

MA<;Y.\u-Zsu•ú Hz>:lii.E. 1881i. l. Fi'z.

lR
uyos ferdítr,.;sel Y~tn dolgunk; ou ok 1:1.gy onoch: ':J~~ (kopt nyel:L szó másik részét illeti,
arról is [l7.t srjti :1 szerz6. hogy eltorútás. Véleménye szerint kell
hogy a szó n }~épnek megfelelt légyen. A szn,márfülek az ovog-ra.
a sz[tmÚrra muta.tnn,k. De még az is vn,n mondva :1 képen va}ii
alakróL »altero pede ungulatus,« hogy »az egyik lába patkós.« Es
valóhan az nhkn::tk szn,múrlábn, volt. Láu számára létezik a görög
nyelvben ezen kifejezés: %Ó/,o.;. 'O,'o%OAO(; is elő fordul. ~ass,el tehát
nzt hiszi. hogy Onokoites helyett Onokolos olvasando. Es most
már (•rt.iük 11 felü·nt értelmét: »a keresztények szn,márlábu istene« ;
Onokolos gínm1s eltorzításn, a ht'hcr szavaknak: , '?~1.1 ':J;~·'
»Én yngynJ;: a. ·megYáltó. « Nem n megváltó, így gúnyoltn,k, hanem
:1 sz:uur~:láuu. - Uassol eme fcjtegctrsei. ha nem is mindeu tekintethen kifogn,stalauok. legalább igen szellemesek - Mn. az emlí~ett
1 ádak bennünket csak történelmi szempontból érdekelnek ; vaJha
:t többi vádak is már kizáróbg a történet tárgyát képeznék!

~~n = auok. onok) eltorzításn. A mi

Budapest.
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IRODALOM.
A SZENTIRÁS ÉS A ZSIDÓ TUDOMÁNY IRODALMA
1885-BEN.
.] eleu áttekintet, mely teljeseu két elődjének rovataihoz és
sorrendjéhez csatlakozik, ujonnau vn,ló bevezetésre nem szorul.
Osak arra figyelmeztetek, hogy néhány még 188-!-ben megjelent
ilolgozatot, mely a tav;üyi áttekintetből kimaradt, az évszúm
hozzátételével, pótlólag fölvettem, tová,bbá, hogy a ::\1.-Zs. Rzemlt>
IT rvfolyn,m[tban megjelent clolgozatolmt nem említettem.
A sz c u t i r ás t b i r á l ó munkák közül említendő elsií
helyen K~teneo A. hollaneli nyelven irt nagy munkájának második,
átdolgozott kin,dása (Leiden). melynek n.lapjáu e munka először
németül is kin,clu.tik WcbeJ' Th. fordításában. ily czimen: Historisch-kritische Einleitung in die Bücher des alten Testament>;
hinsiehtlich ihrer Entstehung uncl Sammlung. Autorisirte eleutsebe Ausgabe (Lipcse, Schulze). TVrllhmlSPil J. is második, dt'
változn,tlan kiadásbn.n kinyomattn, »Die Oomposition des Hexateuchs« czimü. értekezését (mely 1876-bn.n jelent meg elö;;zör egy
folyóiratbn.n) a »Skizzen u.Vorarbeiten << ez. gyüjtemeny 2. füzet(~
ben (Berlin, H.eimcr). Bissell E. C. a penteuehról való új elméleteket vizsgálj:t: The Pentateuch, its origi11e n,ml structure - a
p. eredete és :;zerkezete - (N ew- York). Kiini!l F. E. a tavaly
ezen rovn.t alatt elsö helyen említett míí>éhez egy toldalékot irt:
Falsehe Extreme in der Kritik des Alteu Testaments (Lipcse,
Hinrichs). Buurlissiu W. gróftól egy rektori heszéd jelent meg:
Der hentige Stand Üer alttestamentlichen Wissenschaft (Gies en).
Haléry J. :t Revue de l'histoire des religions- ban ily
czimíí czikket közölt: Esdras a-t-il promulgué une loi nouvelle.
Dilettáns munkának mondják Weill Al., ismert zsidó-francsia
irónak 'eddig két füzetben megjelent tanulmányát: Le Pentateu.-
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que se lon 1\.to se et le Pcnta.tl'uq ne se! on Ezra (P:uis, Deu tu).
Komoly iránynyal é::; a zsidó hagyományra y;t[ó tekintettel előadja
:t pcutatruch tartalmú t és törtéueit>t C'astelli D. könyve: La legge
del popola Ebrcn nel suo svolgimcuto storico - a zs~dó nép törYényc történeti fejlődésében
(Firenze, 1884). Altaláuosahl,
t:utalmu és népszerü clőad{um Sack J. könyl'e: Die Holigiou AltTsrneh Jl<leh Llen in der Bibel onthaltenon G-runclzügcn dargestellt (Lipcse. Friedrich). Frie{lmww JJL befejezte :t Brth-'l':tlmmlbau :1 tór:\ lwgyományo~ Hz:tkaszait tárg:yazó ter.ierlelmes
mnnk:íjút.
A s l P n t i r ás i L:t 11 ok k ö z íí l a vilúg terolllté~érc
Youatkazik egy német, egy fmnczi:t és egy (terjedelmes) angol
1lulgoz:tt: Bu.O' 11·., Anmerlmngeu zur hiblischen SchöpfungsG-eschichte (:l Be,reis des G-laube11:>« czimü folyóiratban) i T..avnnd
dc Lelifnulc) A.ccord do b 8Cionce aYec le premier chapitre de la
(:{ eni:st, (Páris) i Galluu:ay W., Dissertations on the philosophy
of the creation and the first tell chapten; of the Genesis (Edinuourgh). A szombatról értekezik Crafts W. Fr., The Sabbath for
::Han. ~l study of the origin, ohligatiou, history, :tclvantages and
prescut state of Sabbath Ouserva,nce (New-York, 6±0 lap).
A
Yizözönről : Jfotais .A., Le déluge biblique devant la foi, l'Écriture
et la Scir.nce (Páris). -Kisebb tanulmány a zsidó törvény egész~égtani olelaláról: G ueneau de Mns~y N.) Ét u ele sur l'hygicne de
)foh;e et des anciens Israélites (Páris ). A zsidó körülmetélést is
ériuti: Ploss II., G-eschichtliches und Ethnologisches ü ber Knnbenbeschneiclung (Lipcse, Hirschfeld).
Egész szentirCtsi könyvek kommentárjni
vagy fo r cl í t ft s :t i különüscu ~mgol nyelven jelentek meg:
Pusey E. B., The miuor prophets - a kis prófét{dc -(NewYork, két kötet); Uff!JWICtZ) Dnniel the prophet (New-York); Clwync
T. K., The book of Psabns - a .Zsoltár köuyve - (Louclou,
1884); Wright G. fl. B. The ~ook of .J oh (London) i Cheyoc 'l'. J(.
Hosea (Cambridge, 188-l:). > \mos;~, próféhü iratát mn.gyará.zz;t
holla.ndus nyelveu: Uw111ing J. II., De G-odsprnken vau Amos
(Leiden). Ide való továbbá: l:kl'f/'IW/111 P., Joua.h (eine alttestamentliche Parn.bel) übersetzt uud erkhü·t (Strasshnrg). Chabakkukról hosszabb munkát adott ki Ba~tmgarten A. J. : Le prophéte Habakuk, Introduction eritique et exegése a.vec exameu
special des commentaü·es rahbiniqnes du Talmud et de Ía tmdi-

tion (Lipcse). La11clbour.IJ U. R. aüta Jesája másorlik részének
verseH fordításitt hevezetéssel (Js magy,trázatokkal: Profoton Esains
Kap. 40 GG. In metrisk ofvorslitting met nödige inledningor
u ch förkleerínger (Stockholm). .J óh könyvét latinul magyarázz<t
K11obe1;baner ~) Oommentn.rius in lihrum .Job (Páris)
8cheg!f
e. HZ Ellekek Enekét a régi allegoristikus fölfogás szerint magyarázta, ily czimü müvében: Das bohe Lied Salomonis von der heiligen l;iebe (München). Löw Immeinttel- től megjelent az Énekek
~Jnekéuck magyar verses fordítása (L :i\1.-Zs. Sz. II, 363.). - E
helyen megemlítendő az angol egyház új bibliafordítása vagyis
inkább a régi angol bibliának átdolgozása: RPrised Bible) melynek létesítésében Angolország legkiválóbb bibliai tudósai sok
{·ven át clolgoztak.
A s z e n t i r á s e g y e s k ö n y v e i r e v a g y s z a k as z a i r a vonatkozó dolgozatok közől nevezem a következőket :
BaTth J., Beitriige zur Erktarung des Jesaja (a berlini rabbiszeminárium értesítőjében). Gttthe H., Das Zukunftsbild des
Jesaja (Lipcse, Breitkopf und Hartel) . Hrtlévy J.) Jeremiás 10.
fej. ll . (aram.) verséről (a Revue des Études Juives XI. köt.)
Arndt, Die Stellu!lg Ezechiels in des alttestamentlichen Prophetie (Berlin, Haack). Pea?·son Tr. L .. The prophecy of Joel, i ts uni ty,
its :1im and the age of i ts composition (Lipcse). Alexander W. L.,
Zachariah, his visions and warnings (London). ,Jób könyvéről ir
8ch:1.tzke~ .Ji. ~ Háá.szif czimü héber évkönyvben. Griitz H. saját
han folyomttab,tu, u't Kóheleth könyvt-ről (\\"right ellen Yédve n
maga nézctót). Ugyancsak ·wright kommentárjának megheszélése .
allmlmábólnéh:ín) figyelemre méltó nézetet ácl elő Kóhe1eth könyvéről Klosf{'}'manlz a Theol. Sttulien unrl Kritikon czimü f.
Jfeinhuld .!., Die Oomposition il e,; Bnehes Daniel (Greifswald.
1884, (loktori értel-~ezés). 8aycc J. U .. Introdnction to the books
Ezra, Nehemi:t and Esther (IJOJlllou). - Szellemes tanulmánv:
iSteinthal H., Haman, Bileam und der jüclische :Xahi (a berlini
Lehranstalt értesítőjéhen). A paradicsomról valú bibliai elbeszélé~t pa.~·adox márlou és ú~ földrajzi alapou magyarázza Engel M.,
Dw Losung der Pamd1esfrage (Lipcse, Schulze). A Sta(z,. B.
.Zr,itscl~rift für Alttest. Wissenschaft czimü folyóiratában megjelent cz1kk~k küzí~l ide valók: 8tade, a Deuteron. 32. fejezetéröl;
Boeh zur l f ., a Bn·úk könyve 6. és ll. fejezet. i ugyanaz, a Birák
~l. fPjf'zet.; Jf,,.t/'' 1' Ed.) Der Krit>g gegen ~il'hon unrl die zuge-

ir.

hörigeu A.bschuitte ; Buhl Fr .. Eiui ge textkl·itisch e Bemerkungen
zu deu Kleinen Prophcteu. - A köuigsber gi Friedrichs-Oollegium értesítiíj ében megj elent t rngeu;itter O. értekezése: Die lantl'rirthschn.ftlicheu B ilder und 1\fctaphcrn in den poetischcn Büchern tles A.lteu T estam ents. .A.. bibli:.íba.u említett növényekről
szól: Ba~fo ur J. If , 'l'he plants of the Bible (London).
A b i b l i a i t ö r t é n e t egyik legfontos:1bb korszab t énlekesen és hcható:1n megYilágítjn R osenz1ceiy A. müve: Dn,s .Tabrhunelert n:1ch elem babylonischen E xil. mit besonderer Rücksicht
auf die religiöse Entwickelnng des .TuclcnthumB. Emlí tenelők
továbbá : W eiss H. , 1\IoseR und sein Y olk (F eiburg, Herder) .
Soel'eHsen A .. .Juda und die n,ssyriHcbe \ V eit mach t (Obemnitz. Programm der technischen S ta.n,tslehrnnst n,lt). Hun te1· P. , The story
of Daniel. bis life and times (London. 1884:). n l-mann Y. (elán).
Forcelrag oYer Israels Hist orie (Kopenhága, 1884.). Ha lévy J.
rrtekezik Beér-Seba Yárosfiról (:t R evne des É. ,T. XI. kötet.).
Delitzsch F1·igyes, a Zeitschrift für K eilschriftforschung czimü
folyóiratban: Assyriologische N otizen zum Alte u Testn,meut.
Pailloux X. na.gy munkát irt a jeruzsálemi templomról: Mouographie du temple ele Salomon (Páris, 410 l. és 25 tábln,, folióban). - A régi izraelita királyságról (fölhasználva a hagyo mányban talált adatokat és fejtegetéseket is) értekeztek külön míivekben: Ehrlich JJf., Königsthum und Staatswesen der n,lten Hebraer,
nach hiblischen und talmudiseben Quellen (Szombathely) - l.
M.-Zs. Sz. II, 512;- Lé1:y l~mile, La monarchic ehez Ja JnifR
selon la Bible et la Talmud (Pfn·is, Durlacher).
H é b e r n y e l v t a n t hébe!' nyelven és az njahb nyehtudomány nyomán irt Ste1:nbag J. e czím alatt: ~~~· jHth ':l"'))l:.
Ugyancsak héberLil, még pedig . csinos verses alakban, irt plPS
~,,,'-'c, ez. a., héber nyelvtant 1i•ller H L. (Bottu~cban). melyből
eddig az első hangtani rész jelent meg (1884). A potsdami Victoria-Gymnasium értesítőjében megjelent Waltlw· Hrost müve:
Grundzüge der hebrii.ischeu Forrniebre nach deu Ergebuissen
der neueren Sprachwissenschaft. Strw.J<· H. L. nyelvtanának megjelent a második kiadása. Említendő még : Fried1'icl1 P., Dio
hebr. Oonditionalsatze (1884, königsbergi disszertáczió). - A
Hebraica czimű folyóiratban írta Toy C. H. a masszorai magánhangz6-rendszerről; a »Nene J ahrbücher für Philologie und
Padagogik« czimü folyóiratban MP·inhof a héber nyelv kiejtésérőL

Ez utóbbi tárgyról értekezik Schreine1· Jfátton is : Adalékok a
bibliai szöveg kiejtéséhez (Budapest)'.
A bibliai l exikogrn,fiához tartoznak ffalé>.:y J.
Llolgozatai a Revue des Ét . .Tui ves X. é XI. köteteiben : a :
képzővel kezelő tulajdonnevekrőL ,~'P .~~ N .~;!!• ,c···;c , ··;t,:~ szavakról. Staele B., saját folyóiratában ir Sn,mária vár osának nevéről
és eredetéről; nacher v. ugyauott, P"'l!''-ról, I zraél prófétai és
költői tulajdonnevéről ; Schultze ilf., n, német keleti társaság folyóiratában, ~MN (Ezrá 4, 13) szóról. Bach el' T"., Staele folyóirat ábau,
Abulvalid etimologizáló szófej tegetéseit állította össze. P inn J. 8.
"l:l1N~ czimü héber szótárának megjelent néhány további füzete.
A r é g i b i b l i a i fo r d í t ás ok irocblmából említenelők:
Klostennwm megj egyzései n, K óheleth könyvének gör ög fo rdítására, a 'l.'heol. Studien und Kritiken czimü folyóimtb:tn. Kii on,,,.,.
Cl., Die B ehaneUu ng der hebriiiseben Namen in der S eptuagintn
(n. stargardi gimn. értesitőj éh en) . IJ t.ga r de I'.. Pro be einer neue u
Ausgabe der lateinischen Über setzungcn lles altcn T est aments
(Göttinga). K oh11 Sdmue7 t erj ellelmcs értekez(,~be n , a német keleti társaság folyóirat ában. bir:í.lj a a snmm·itánus t argnm uj kiadását Heidenheimtól. L em 111 O., Druchstücke der sahidischen
Bibelühersetzung (Lipcse). Ry;;sel T'. Dic an1.hische Übersetzung
des 1\licha in <ler Pariser nnd Londoner Po1)-glotte (Statle folyóiratában).

A r é g i zs i ü ó sz e 1t t i r ú 'l-m a g y a r ú ;,: a t b a h é b (' r
n y e l v t udom á n y t ö r U n e t é h \' z jcleutek meg a kün>tkező adalékok: ( /-1-iitz Ir. Eine mn~oreti ll chc t-:ltudie üher 'Vl'rsAbtheilung im Pentateuch unü in 1len iiln·igeu hiblischen Bül'hem
(a Monrttssehrift-b::w). Wo W' Ji, Zur ( 1harakler1stik 1ler Bilw1Exegese S::~n.dja's (Stalle folyóirn.tában). 8tr·iol1e1'.: J., Dímns lllll
Ln,brát (BU<bpest). Dtaclunrwn B.. Die Stellnng mHl Belleutung des J eh u <la Hajj fl g in der Geschichte der lwhrilischen Grammatik (Boroszló) . .Tastrrl}l' JI., Abu Zakarijja J:tbjft h. Dawud
~hajjüg nml zwei seiner grammatiscbeu Schriften (Stade folyóIratában és külön kiallásbau). Brtt'ht·l' rr., Abulvalld )[erv:ln Thu
Gan:lh (R. Jóuá) élete és mnnkái és szcntirásmagyarázatának
forrás~ü (Budapest, németül is: Leben und Wirken <les A bulwalid
stb. Lipcse, Sehulze). [gyanaz, Die hehriiisch-neuhebrüische und
hebraisch-aramüische Sprachvergleichuug de~-; Abulwalid Merw8.n
Jbn Uanúh (a béesi cs. tud. akndémia í•rtekezé~eiben ég külön kia-

II.I< ' III•:H l JI ,'\I<J,.;,

dásban). Bárány J., ~alamon Ilm Gabiról (.A.viccbrol), mint rnPgeta. Sáros-Patak. Porges ~\T_, Bruchstíi.ckc einer hebr. Üher~et~nng
des Buches über rlie schwn.chbntigen Verbn, von OhajCtg (a 1\Iotmtsschrift-bau). Eaeher V., Bemerkungen übor dic elem .rehud a
Ibn Balaam ~ugeschriebene tlchrift zur hebrüischen Lant- und
Accentlehre (ugyanott). Pol'.f./e<' "Y.) Saaujn,'s (a 12. szá~ad végén
irt) Comment::tr zu Daniel (ugyanott). Bache1· V. (ugyanott) elő
f!ZÖr ismerteti a római Immánuel b. Sa.lamou Ebeu Bóchan czimü
művét, mely bibliai hermeueutikáuak nevezhető. Ugyanaz Immánuel egy kortársának héber grammatikájáról és egy másik grammatikai muukáról értekezik a Hevue des Ét. Juivesben és ki.ilön
is megjelent dolgozatában: Un .A.brégé de gmmmaire hébmiquc
ele Benjamin b. Juda de Rome et le Petah dobaraL
A t a lm u cl fordíthatásának kérdését vitatja F1·iedmann JI
egy kis héber tanulmú.nybau (11/.)S/1,1 •i111~ S:v "'~1). Rodki11sohn
JI. pedig a talmud kivonatos kiadásának tervét adja elő egy
héber nyilt levélben (.1li1M 11"'~~. Eiu offener Brief an Theolagen
und Gelehrte über die Herausg::tbe des echten kurzen Talmud).
Schu:ab 111. a jeruzsálemi talmud franczia fordításának hetedik és
nyolczadik részét (J ebámóth és Szótá; Kethúboth, Necl[trim és
Gittin) adta ki (Páris). Bubu 8almnon a. Háászifban kia.dja
Menachem eli Lonsano jegyzeteit a jeruzsálemi talmudhoz. Wiinsche Ágosto11. :1 babyloniai talmud ::tgádai részének német fordítását kezelte: Der babylonische Talmud in seinerr hagga.clischen Bestandtheilen, wortgetren übersetzt u. dm· ch N oten erlüutert. Erster
Hbbd.- Berákhóthtól Megilláig --(Lipcse, tlchulze). Bl'iill Neh.
(saját évkönyveinek uj s többnyire könyvbírálatokat Lnrtalmn,zó
kötetében) ily ézimü értekezést irt: Entstehung und msprünglicher Inhalt des Tractates Aboth. Schechte1· S., a. Bóth-Talmudban, kiadja Száadjá gáon kommentárját R. Jismaél 13 hermeneutilms szabályára (J"1111~ J"'). Briill Jal<ab kiadta ,,jltJ~~ ~1~~ czimü
héber munkájának második részét; német czime: Einleitung in
die Mischna; II. Plan und System der Mischna (Frankfurt a. M.).
Deutsch Henrik az Ábóth traktátus függelékét képező barajtha
alapjánírta »A misná methoclologiáját, « mint aclalékot a.nevelőtaní
tástörténetéhez (az orsz. izmeli ta tanítóképző-intézet értesítőjében).
Weiszberg J. J. a Háászifbau összegyiíjti n, talmud tételeit t>s
adatait a nevelésről és iskolaügyről. .A. 1f'estmi11ster R~view-ban
megjelent ily czimű tanulmány: On the stucly of the 'ralmnrl.

RJmlítendő még :

r,,,, ..'tr'l

O., Di r, Mediciu der

':J'almurli~tcn

(Lipcse).
Ln·.'/ !. nagy sz ú t á r á b ó l, Y<tbmint Kohut 8. ArukbkiaclásáMl két-két új füzet jelent meg. Lottes A. ha.g;yatékából
kia.clatott: Terzo Supplemeuto ~l Lessi co talmudi co (hlilauo ).
Kaufmann lJ. leü·ta a.z ú. n. kis Arnkltnak Buxtorf által használt
kézinttát (~t Monatscbriftban).
Am i d r ás irodalmának egyik főtermékét, a régi Tauchumát ::tflt;t ki először kéziratokból s látta el nagy bevezetéssel és bő
jegyzetekkel Bub,,r S. Ugyanaz összegyüjtötte a Debárírn zútának
a J alkutban ta.lált töredékeit Theodor J. a régi miclrásmunkák
fölosztásáról értekezik: Die l\Iidraschim zum Pentateucb und der
dreijahrige Oyclm1 (a 1\Ionatsscbriftban). Bloch F. (ugyauott)
»Studien zur Aggaclah« czim alatt hosszn.bb tanulmányt irt a miclrás - első sorban a Peszikta - egyes szakaszainak belszerkezetéröl.- J;,pstei,1 E. (ugyanott) egy régi kéziratból közli a pentateuch
eltérő olvasn.tainak lajstromát (1. M.-Zs. Sz. II, 515). Deutsch II,-tól
megjelent (Berliner Magazinjában): Die Spriíche Salomos nach
der Auffassung der ·w eis en im Talmud und l\Iidrascb_ Haler!J I.
és Lévi Isr. n, Revue des É. J.-ban irn::tk a Bar-T::tlmion mondájáról. Számos kritikai megjegyzést n. midrás-irodalomhoz közzé tesz
Re~fmann J. a Béth-Talmuclban.

Az a p ok r if á k irodalmát igen becses mií:vel gazdagitotta
meg Roscntlwl P. , Vier apokryphische Bücher (Assumptio l\Iosis.
das 4. Buch Esra., 1lie Apokalypse Barucb. <las Buch Tobi) aus
der Zeit uml i)ehule R Akib:t'i:! (Lipcse, Nchnhe). Ille való még:
Sthoh A. Das Buch .Tudith. t·ine Prophetic CWürzbnrg).
A h n l ú k h n. köréhűl cmlitcll(lő JliefzineJ· Ji. augolmuukája a házassúgról : The .re\\'ish la\\ of maniage and divorce in
ancieut a.ntl maclern times (Ciucinnn.ti 1884). Hirseft .T. (párisi
főmérnök) a szombat- és ünnepnapok végét jelölő három csillagot
astronomiai kiszámitás tárgyává teszi a Revue des É ..J.-hez (Essai
sur l'heure de b nuit close). Ugyanott Mont~iore lll. G. egy kézirati. ~esponsumgyüjteméuyből ád kivollll.tot, melyet egy anconai
rabb1 Irt a 16. században. - Különösen a halákh::t szempontjából
irt Oppenlwim J., :1 Béth Talmudban, Eliézer b. Hyrkanos tannáról, Sokalaw N, az általa kiadott Háászif ez. héber évkönyvben,
Sámuelr~l, a. hires babiloniai amoráróL Antakulski M. S., ugyanott, AbáJl amoráróL - Bár vitaimt, itt is emlitést érdemel Ho.ff'-
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y erhiiltniss der ,J uclen zu .\ ndcrsglii.ubigen (Ber~m).
A zs i c1 ó k t ö r t r n e t e különböző koram .t vonatkoznak
első sorb:-~ n a Hevue cl es Étucles .J ui ves (X. és XI. köt.) számo~
czikkei: Ililrl J. A. l1efejezi un.gy érclekü tanulmányát : A zsiclók
Rómáhan a közvélemény előtt és az iroclalomhan. R eínach 8 . a
smyrn ai zsidókról ir a :-:z. Polykar~ms legencláj.a alapj án ; 1Gff.'Jm.7a;;
közöl zsidóktól származó görög föhratokat. Hu-sch.f~ld H. bcfcJez1
a medinai zsidók történetét. Gaulliew· E. Bordeaux városának
miír :1 !J. <;úzadhan kimutatható zsidó lakossllgának történetét adja
Plő. f:ovu J. a savoyai zsidók történetéhez ir egy adalékot. Sc heid
g beJ'ejeú :t hagenaui zsiclók ti\rténetét. Kaufmann D. ir a XVI.
százaclhcli anconai mártirokról; ~ér.IJ K a metzi zsidókról. TGadatlan kútfőket közölnek a francziaországi, spanyolországi és angol zsidók történetéhez Xeubaue1· A ., Loeb J., Sclwab M. A siciliai
zsidók törtrnetéhez Mgyfontosságu okirattárt tesznek közílé Lagnlll ina testvérek (Bartolomeo rs Gímeppe) ily czim :d att: Coelice
rliplomatico dei Ginelei eli ,')icilia. - A Monatschriftb,tu megvilágítja iL kiadó , Gliifz J!., Histori::;che und topographische s.treifzüge
czim :tlatt köziilt tannlmányokhm1 a római idő és a talmmh korszak
néhány kénlÉ'sét: Di e letzten Tem]Jelbc[l,mten vor der Zerstőrung
nnd die TerupeHimter. Die römischerr L egaten in .1 ndaa un ter Domiti:w tm <l Trajan und ih re Beziellung zu .Ju den und Chris ten.
Der Osterstreit in flerKirchc ele r ersten J ahrhunclerte und seine
Beziehung zum Juclenthumc. ~ur Chronologie d~r talmudisch~n
Zeit. Volkmrn· 8., a .T ahrlJücher für protestantiSche Theologie
ez. folyóimtbau, ily c;r.. értekezést irt: Die Religionsvcrfolguu g
unter Keiser Tiberius 1md die Oln·onologie dcs Flavius .Tosephm;
in der Pilatus-Periode. NfubalfP,I' "l. í·rtekezé ~r a palesztinai
zsidók nyelvéról n. miísodik templom íttohó százaflrtlJn.u (L 1\J.-Zs.
Hz. II, 209.) angolul n Stn<lia Bihlicn c.;z. gyüjtő mtmkálJau
jelent meg. JJelitzsch FCI'encz a Deutschc R evueheu irt az
acliabénei királyi csn.láflról. Momnlsr·11 '/'. Róma történetének
V. kötetében Judéának és :t zsidóknak is kiilön fejezetet szeutelt. Schii1'el' E. Neutestn.mentliche Zeitgeschichte ez. munkáját lényegesen bővítve ily czimen, adja ki: Geschichte dAs jüdischen Volkes im Zeitalter .Jesu Christi (Lipcse, Hinrichs). Eddig
a második kötet jelent meg, mely n. Palesztina és a zsidó nép belső
állapotait, a szellemi Í'H irodalmi mozgalmakat tárgyazza. - A

zsi1ló történet vázlatát írta R einw h Th.: Histoire des Israel ite , •lepnis l eur dispersiou j usqu'it u os j o urs (P aris, Ha.chette). - .d magyarországi zsidók ujabb történetéh ez fonto adalékot kl·pez T.ii lf'
Tmm. éslúdi".'Ji Zs. míívP : A szegedi zsiflók 17 8 5 1885 (Szegc<lJ.
A csehors:~.{lgi zsidók történetének ~zcnt0li külöuösen r:~· iioll'old J.
»Das jüdische Oentralhl at t« ez. la pj rtt. Tr1e v8ló Oriif" értekezés<•
(a l\Ionn.tsehrifthau) : Sendschrcibcn üher r1ie Austreibung drr prageruna hiihmischen .Jutlen nu ter l\Jaria Ther csüt. Emlitendömeg
Wo{f r:. dolgoz::tta : D as tridentini selte Ooncil und rler TalmUil
(Bécs, Hülrlcr). - A zsirló nevelés- és Ü<lcoln.ügy történetét irt:t
8tm:;sbur.r;a B.: Geschichte ller Erziehung und clt>s "Gnterrichb
rler I sraeliten (tltnttgart, L evy et Müller).
É l e tr n. j z i dolgozatokhól em litenelők: Weisz J. II., Sziíaclj a gáon élete, a Háászif ez. évkönyhen. R eifmruw J. a Béth-'l'almudban közöl adalékokat l\Iaimun1 és ellenfelének. .Ábrahám Beu
D :ívid életrajzához. F'iscl1er G.ijtdo , ,J eh u da ben Saul heu TihlJoJL.
Adalék a középkori zsidó irorblom tiirténetéhez (Butlape~t).
G1·osz H., Elieser b . .l oel Halevi (a. Monatsehóftban). B1·iil1 ).'.
(saját Évkönyvében). Jakob PolliikrM, a pilpul ruegabpitójúról.
Grün X. DPr hohc l{ahhi Lö\1 nnd sein Sagenkreis (Prág:t).
David E., l\Ianasse b.lsrael (az ArchiYes Ismf>litesb:m). Leli mn 1111
E., D er polniselle Resident Berend Lehmanu, cler Staromvater
der Religionsgemeinrle zu Dresrlen (Drezila). Hf)i'Olcit: A .. Nathan S. J\Ian sz und R. PinchaR Horowitz (rt Fr.-wkfmter Rabbineu
ez. munkiinak -L része). 8rd{e7d 8. S:1.lomou Hcrxheimer. Eiu
Lehcnsbilcl (Fmnkfurt a. ::U.). J.',· it el kliiril :. ll eminisrf•nz<m sns
mrinem Umgttnge mit Leopold Löw (Pítpa).
A zs i cl ó i r o <1 n lom t ö r t é 11 e t é t kezdte ö<::;zefiiggölei-!
r's a uagyohh közöns6g szflmára l·li',u<lui, még pedig a hihlia.i iroilalomtól fogva, A-wpr·lP.' r:.: l+esehichte der ,iürlischen Literatur
(Berlin.). WalrlPk O. kia<lla els/í füzetrt ily ezimíí vitUalatnak :
Volksansgabe des jüclisehen hcllenistisehen .Schriftthums der drei
rorchristlichen .Tahrhunderte (Bécs). Fmnl<l P. F. elődeink mulattató és épületes olvasmúnyairól való tannlmányát (~L Zs. Sz. II.,
218.) németül adta ki a Monatscbriftban. A liturgiai költészet irodalm~t gazd,tgitotta Ziemlich B. a Berlin er Magazinjában megjelent ertekezésével: Das Machsor Niirnberg. Két régi kéziratot leír
'l'echen L., Zwei ({öttinger ~Iaehsorhandschiften (Uöttinga). A
nem-liturgikus héber költészet kiiréhe íezet Ro.~iu lJ. múve: Rei-

me und (-}edichte des Abrabam Ibn Esra, HeftI. (a borm~zlói rabbi~zeminárium ér tesitöjében). A római Immanuel makámáiból adott
német fordítási próhákat 8ief!.f'1·ied K. a J<thrbnch für protestaut.ische Theologie ez. folyóir atban. f{aufmanll D. n Háúszif ez. évkönyvben egy elfelejtett héber költőre utal, Abrweiler Báruchra
(a 15. században) és kiadj tt néhány költeményét. IJI'iilt N. (saját
évkönyv ében) összeállit nehány a t almudi kor után használt héber
közmondást. - Schecht e?' S. a Béth-Talmudban kiadja J ehud:lnak,
B.Asér fiának vegrendelet ét. Ugyana.;; egy oxfordi kézirn,t n,htpján
ismerteti I srael Alnaqun, i1N~ :-t ii"11:~ czimü eddig ismeretlen
munkáján:1k tn,rtalmát (:1 l'.Ionatschriftban). B1tber S. kiadta Isa::tk
de L ::tttes p-:: '~~·c• nev[\ t örténeti és irodalomtörténeti vázb.tát (a
14. száz:1dból). 'Tam Í?;ey ele Larroque Ph. és Dukas J. ki::tdják Salamon Azubinak, c::trpentrasi rabbinak (a 17. századb::tn) leveleit
(a Revue des É. J-bau). Scl1 i ller-S izinrssy ujm kiadta Romanelli
»:Massza báaráb« ez. remek héberségü utleirását (London és Cambridge). - G?·iibPr E. ki::tdj a R::tpoport nagybecsü leveleit Luzzattóhoz.
A 7. á l t a l á n o ;; i r o cl n. l o m t ö r t é u e t köréből emlitendők mint ide valók: Casse l P. szellemes t:1nulmáuya: Ah::tsverus,
die Sage vom ewigeu Juden (Berlin). Pa1·is Gaston, L::t parabole
des trois anneaux (a R evue des Étucles Juivesben). Levi I sme7
(ugyanott) kimutatja néhány zsidó roanelá nak t erj edését a világirodalomban . .JelliMI, .LL »Der jür1ische St::tmm in nichtjüclischen
Sprüchwörtern« ez. mihébi'>l új füzet jelent meg.
A zs i d ó y n, ll ás b ii l es e l e t terén két kla~silms munlm
forclitásaijelentek meg: ff:rscl(felcl Hal'twig , Das Buch Al-Chaz:tri,
aus d em Arabischen dP~ A bul H:tsn.n .Jelmdn lhllew\ ühersetzt
(Boroszló) [Az :u·ahs r•redetiuck els/\ kütdá~::t ngyauattí>l S<tjtó
alatt van]. Maimonilles, The Guiele of the Perpiesscel (More N cbukhim), trauslated from the originnJ and aunot::tted by :\I. Prirrlhindl'r (London, 'rrii.buer). MussrS (avignoni mbhi) forditotta Abrabanel Izsák Rós arnána ez. mttvét: Le Priucipe de l:1 foi on h
discussion des croyances fonclarneotales du Judaisme, tracluit par
le grand rabhin 1lfossé (Aviguou). V::tllásbölcseleti tárgyakról szól
Krochmal A . :-t~tl" P'l! ez. munkájn, melyuek német mellékczime is
van: Hist01·ische Forschungeu üher die Idee der Relazion tleR
Menscben zu Gott (Lemberg). Oppenheim J. a Háászif ez. évkönyvben ertekezik a zsidó hölcselkedés kezdeteiről (a görög Í~H

rómni korban). SchijnUlllm. 8. kiadtabnák h .. Ürahám Ibn L at if
t:•S;:c :~ ez. míívét, a lmbbala-irod:tlom egyik legrégibb tennt'·két.
~évtelen és értéktelen mí'ivec~ke: Die lO:aLbala, ihre Hauptlehrl'
und ibr Verhiiltuiss zum Christenthum (Iunsbr ukh). F:nolla ]..
vizsgálja a régibb zsidó höleselkedők (Szit::tdjától Maimuniig) néz.eteit :1 szahad akaratról: Das Problem der \Yillen~freiheit i u t1er
ültem j ü cl. Religionsphilosophie (Boru~zló. 188-!.) ~zá~ulj á theoh>giájáról értekezett Jlfuller P. .T. :t 'J'heol. ~twlien ncvi.i. hullanclu,
folyóirn.thau (l R84). :Jliut hazu i termékek említenelők : Spic!Jlr r
Sámuel, Héber bölcsészet (Blllbpest). Eose11stcin Jf ó,·. :Jla!rnuui
í•s az iszlám (Budapest).-- Emlitést érdemelmég :-:piuoza Ethik{tj(tnak héber fonlitása Rubin 8 -tól: .-:·S:-; "j;,-; ez. a. (Bécs).
A zs i <1 ó Y a ll ás t ;'tltaláuu:; özempnntbúl meg1i lúg itja :
Benamu,:eqh E., Israel et hum;tniti·. J)émoust ration du cosmopolitisme rhms les dogmes. les lais. le culte, b Yocation . l' histoirc et
l'icleal ele l' hélwaisme (Livurno). Egy u,iabbkori bölcsészeti rendszen el párhuzamba állítja a z~i clósúg vallását , J:;/11·r D ., Das Eudergebniss der i::lchopeuhaueriseheu P hilosophi e in ~einer i '~bereiu
stimmuug mit eiuer der ii lte~te n Hrli gionen.
Budrrp,.st.

A ZSIDÖK TÖRT.É NETÉNEK KÉZIKÖNYVE MAGYARUL
A zsidók t örténete a bibliai korsza k bc fcj czés,:töl a leguj;lhh korig,
klilönös tekintettel a zsiclók türténet,:rc Mngyarorszúgo n, irodalmi szemel vényekkeL Dr. Kayseriing M. »U andbuch der israelitisch en Geschichte .. ez.
könyve sth. al<tp'"l'tÖ míi nyomán a közé.pi ~koHk felsöbb o~ztályni, tnuito',.
képz(í intt:zetek ,:s a csnlúd S'l.tunárn ,-zcrkcs7,tctték Cstrkcísi Fii/(ip ,:,
S c/uli/ J ó::st t'. Bncl<lpe,t, Franklin üh·, nbt. LSSG.

Pedagogiai és hi~toriai szemponthúl tekintrén e taukönyvet
sajnálattal kell kijelt:>ntcnüuk hogy igen »Uk kivúnni valót hagy
maga utún. Iga:r. ugyan, hogy iroLlalmuuk rs türténetünk mindeu
főhb lll07:znnatút mrgbláljuk hemH'. eg{•sz a legujahh kot·ig terjeti
a történet fonala c könyYhen. szenu·h·{·nyt:>ket is nyujt egye
mií.vekhöl, dc hogy Yalami pedagogiai terr szerint ji'n'tak volna
hogy nz irodalom minclen ágáhól csak igen rövid mutatvfl.nyt
ls ::tdt::tk rolna, hogy a legfőbb munkák tartalmát csak általános
vonúsok han .i<•llt'mezték volna, - minderr{íl :-;zú sinc l agyobb

:I

:1u
előnye e muukáwtk azon igazi objektivitás, melylyel az eseményeke1 tárgyalja.. meg van benne ::tz igazságszeretet, nem lát a
zsidók miuden tettébeT\ dicsérni vnlót, - másrészt elég bútor máF;
nemzetekről is szahaclou nyihl,tkozni. De ez érdem nem illet mást.
mint azon két szerzőt , kiknek mnukáit első sorban fölhasználtók illetve forelitották Az első 1\(/,ys''J'lin,q, kinek »Hauclbuch
der Israelitiseben Geschichte« ez. müve elismerésre méltó
(íszinteséggel jelen munkH, czimlapjti.n is ki van téve i n másik
Eolw Sá 11wel . kinek ismert munk:íja nyomán ü·ták n. magya.r
zsidók történetére vonatkozó fejezetet. Magukat a, szerzőket
meg a.zon érdem illeti. hogy elég eleven Kayseriing müveinek :t
forelitása- melyet csak itt-ott tolcln.nak meg másunnan vett részletekkel - és elég ügyes Kohn nngy könyve tn.rtnlmáuak nz ösz~zefoglalása.

De e csekélyke dicséretet sem nyujthatjuk szerzőknek megAmi ily munkánál egyik fődolo g i a hely- és személynek pontossága, azzal szerziík a legkönnyelmübb módon M.nL:tk. A zsidók egész hossz't1 történetében nincs kor, nincs orszít.g,
nincs szinhely, melynek jelölésében nem t alálnók a legmegbocsrtthatatlan::tbb elferdítéseke t. N eh éz megítélni, avatntlanság vagy
hanyagság hozta-e e szörnyszülötteket, melyeknek itt következ(í
lajstromából itéljenele m<•guk ::tz olvasók:
Helynevek elferditései: Miepa (101.) ch.: l\Liczp::t ;
JMháw· (ll), e h.: Béthczúr i Beth-ChrnM' (13, kétszer), e h.: BéthOhoron; Bethoan (16), e h.: Bethsean i Fe·rPda (20), e h.: Czerécl:t;
Jotopáta (32, kétszer), e h.: .J otapat::t i Tibe1·iis (33), e h.: Tiberias; Emnans )37) Emmáus h. i Picsle (38) Pikole h. i Gallia
(40) Galillia h.(!), Belckiin (u. o.) Bekiin h. i iVehá1·da (45) Nchardéa h. ; Ccísm'ea (46) Cn.eRaren h. i Sakm~zib (48) S::tkanczib b. i
Thf'W1'Ía (53 Caesarea h. i Telettata (72) Toleitola h. i Lümwl
(84) Lünel h.; A1·ila (101) Avib h. i mallm·cai (102) mn.llorcai
h.; Ensitheim (122) Errsisheim h. i fi'1·Pibw·g ,5s Broitgcmból e. b.:
a Breisgn.uban fekvő Freiburgból i 8oneino (130) Soncino h. (u. u.
Soneinah család, en u ek a fonlitása: die Soncinaten) i Tl'okki ( 186)
Troki h.; Vila (187) Vilna h. i Tiibingia (198) Tübingen v. Tübinga h.; Majna m. PronAfw·t (208) e. h.: Odera m. Fmnkfurt
(Kayserlingnél Fra.nkfurt a/O) i 8ecsen (210) Seesen h. i Len,qna11
(222) Lengnau h.
~z em é l y n e v ek e l fe r d i t (js e i: Jamuti (2 :2 (·s 2:3 négy~zoritatatlnnul.

szer), e h.: Jaunai; A~falion (25) eh.: Abtalion; Anauel(u. o.) eh.:
Ananel; MariaJmP (u. o. háromszor és 28), e. h.: Mariamne; Vrdl'l·us
(28), e h.: Valerius; Giéra (31). e h.: Giórn.; Anász (33), e h.:
Anan; Gamrma (u. o.) e h.: Gamala; Gio1·áth (u. o.) Gióm h. i
Gism (35 kétszer) Gióra 2.; 1) Chaninna (37) Chanina h.; Ablm.~
aul (u. o.) Abbn. Sául h.; Nechtmnia (u. o.) Nec.huuja h.; Hakauno
(u. o.) Habuna h. i Channanja (u. o.) Chananj::t h.; Antonius (41),
Antoninus h.; Jezdigert (49), J ezeligerel h. i Tintzd (u. o.) Firuz
h. i AdUa Sammel fia (52), e h.: Sámuel Aclija fia; Amoulkas
(u. o.) Amrulkeis h. i lcainkaa, nadír, kw·aira, (53) e b.: Kainulma
Nadir, Kuráiza (zsidó törzsek nevei) i SeúTa (55) Serim b. ; I\olonynos (60), Kalonymos h. i Sarldias (61), San.clia b. i Taomim
(61) Tamim h. i ben Mi1jám (83) ben Maimon h. i Duchs (95)
Dukes h. i Ká1·o (96) Kára h. i Algnaclt·s (l 04) Alguacles h. i Fer1'es (u. o.) Ferrer h. i Ben1:enista (105 és 106 többször) B enveniste
h.; Jachie (110) Jachia h. i Vecinfo (112) Vecinho b. i Walther
vo·t der Vogelweiele (ll 7) \V . von der V. h. (ez Kayseriing könyv(•nek hiverr átvett sajtóhibája); Susskind (u. o.) Süsskind h. i Gersnm (122) Gersom h. i IsseJ"le (125) Isserles h. i JP ehil (128) .Techiel h. i Lisballa (128) de Lisbon::t h. i Gerani (130) Gerondi h.:
de Mimndolo (131 kétszer) ele JYiirandola h. i Szollnún (l 78) Szoliman h. i Se1·xes (186) Serkes h. i Waganseil (u. o.) Wageuseil
h. i .A1·iste levelének (189) e h.: Aristea.s levelének i Van elen Enelen (194) V. d. Enelen h. i Die!Je (196) Diego h. i Ezdrds Pd Zardi
(196) Esdrn.s Eclzardi h. i Rosáb:s (u. o.) Rosales h.; Bábát·ioH
Mi,quel (u. o.) l\Iiguel ele Barrios h. i de Asseneion (197) ele b Asseneion h. i ldi1· (201) .Jáir h. i Beczállellel (u. o.) Beczalél h, i Leufschiitz (202) Lentschütz h.; Bvxcl01:f (203) Buxtorf h.; Cwnpe1·.:;
(205, há1·omsz01') Gumperz h. i TPsmim (213) Teumim h.; Owald
(221) Ewald h. i Frics (u. o.) Fries h.; K11ndt-HaclO!J'sk.1J (u. o.)
Hundt-Radowsky h. i Weil (u. o.) V eit h. i Pmnkel Ágost (227)
Franld Lajos Ágost h. i Hairnon (230) Heumanu h.; GreÍZPIIIIch
(2 31) Oreuzerrach h.; Be1'nay (2 :32) Bernays h.; Salamo11 (234)
Salomon h. iChamanel (237) Chananel h.: Cra111oly (240) Carmoly h. i Laudon (258) Landan h.
'rovábhii: Terminnsok elferditései: rrt.bbé (43)
') E7.en egy név Hióra tPh:\t 5 ef!ymits nt:ín kiivetkezí\ lapon h:iromféle módon Yan elferditvf'.

.~::!
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Hahhi h.; »AIIlán·w.,. (-t.~, idéző jellel) [l.ll10m mgy amoréu 8 h.:
}":rosok (45) pání.sót h.; J"sila (aka.détni[l, 4ii) ,Jesiba h.; sru/~
rlu, :r 11~ok (36). szadduczéusok h.; 1lfádó (70) l\ra.dd[l L..; 8''1'o 8 i ,
11
l 83) Sorú~im h.; Parsúndoti (95) P[l.rsándúta h. ; tosaf,·t (9!1)
tó sz n fót h. ; Jladwberot (129) l\lrchabberot h.; dP mr•clica hebraeo
(19U) de medico hebraeo h. : 1\.abba.lla. (198) Kabhal:t h.; Ilríflá/1
(:?09) Hafiú:t h.: A7wkriplw (27H) Apokrifák h.

T é n y<> k é• ~ :t tl a t ok c l fc r d i t r~ e i : 2S. l. 1-\ebaste
~:uuariúb[l.JI. holott ~eha~te azono::; t:lamari<Íval; Kayseriingnél e;r,

\

[dl: >> Nelw.ste (Naruatü). H. l. Az cxilarchúk Babiluuüí.b,tu »oly
úllúst foglaltak el. mikrut hajdanta a Jlá1lor .:\Iagy,nországon «
( Kayserling: \l" enn die Vermittler ;r,wischen 1lem Y olk u url deu
Königen, zn denen ~ie in einem deu deutschen Lehnsfürsten
iilmlichen \' erhiiltuisse staucleu « ). 96 l. 1600 már ka, 15,000
márka b. - ö. J. jegyzet: »'l'ogát Romában csak olynnok öltöttek. kik nyilr[lllo~ hil'atalt kértek. «
Ez elfenlitésekltcz járul még az: egész könyvön áthuzódó
a:wn köYetkezetlen~rg, melylyol :1. szerzők :1. tnbjtlonnevoket és
termiuusokat :itirják. 'L'übbuyire alapkönyrük nyom[m iuclulva, a
német átirást megtartjálc ~ok esetbenmeg magyaros ortugrafiával
itják a neyeket H ebből, képzelhetni. mily fogyatékosnn és zavaróau
fogja, majd a t;tnuló ifjuság, mely e könyy hasZJJálat:ím itéhe
Yan, az adatukat ols<tjátitani.

á nyelne sem fonlit:wal.: szerzők oly goneluL miuő a serdülő
ifjuságnak szánt könyvnél mullJ<ttatlan kellék. Nem épen magyartalan vagy inkorrekt, rle iires frázisoktólnem óvakodik és rlejétől
végig még az interpunkcziúbau is pongyola.. Ugy látszik, e hiányokat a nagy sietség okozta, mrlylyel könyvüket n piaezra dobták. A rossz kifejezések köz ül csak egyet említek: [t %. lapou
~talmuclnyomtatv~.:..:.yok« (L]] talmncl-kiaclúsok helyett, a német
>/I'almuclclrucke« rabszolgai furditúsakéut.
,Jó gondabta a :;zerzűknek, hogy könyrük v{•<róhez irucblmi
szemiohényeket is csatoltak, kl~;t,clre Ben 1-\zir:'t kö~yvétiíl Eötvö~
~ó:-sef a zsidók cgyenjugusit(ts:'tróll84U-ben megjelent {·rtekczésoig.
H<l.Jnos, hogy különiisen l{ ecskemétiuek a .:\I..-Zs. Hzemlf>böl (ltvett mlíforditásai snk hrlyiitt gunrlatlan lcnyom:'ts tiltn.l ellettek
torzitva.
. . ~~j,ná~attal kel~ ez.~k után kunstutálnuuk, L.ogy e munkáj ukbtl szetzők 'k meglevő h;auyt nem l)Ótolt·'ik -, . . .
.
l
.
'· et; <.:Ba1c Jogosu tn.hhn
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tették azon óhajuukat, mjha mú,, ki igenis ért a dologhoz, megírná a ;r,sül6 tunuló ifjuságnak és a zsidó családoknak azt a történeti Húkönyvet, melyre Yalóhnn szükségök >an.
Budapest.
FLESCH ÁRMIN.

EGY KIS HELYREIGAZIT ÁS.
Engedje meg a t. szerkesztőség, hogy a >>Szegedi zsidók<
czímü 1885-beu Szegeelen megjelent könyvben személyemet illető
nehány téves adatot, az igazság érdekében, becses lapjában helyre
igazíthassak.
Szegedi hivata.loskodásom története rövideu a következő :
1843. évi szeptember 20-án hivattam meg Sz.-Fehérvárról
Szegedre mint hitszónok és rabbihelyettes. Három évi hivataloskoelás után, 1846. január 22-én nyertem meg a rabbi czímet. Ez
alkalommal 102 szavazó közül 95 községi tag mellettem SZ[l.Vazott. De az ellenzék bujtogatásn. által a községben előidézett zavargások következtében 1846. augusztus hó 7-én lemonclottam. Lemondásomat azonban a község csak azon feltétel alatt fogadta el,
hogy az majd csak 9 hó múlva lépjen érvénybe, hogy tehát 184 7.
május l-ig hivatalban maradjak »úgy mint eddig.« 1) Ezen feltételt elfog[l.clva 1847. május l-jén kiléptem. de a községgel való
minden érintleezésen kivül [t legnagyobb békességben és háboríttatlanúl ugyanazon év őszeig Szegerlen laktam.

Szerző urak nincsenek tehát jól értesülve, mid(íu muukájuk
171-ik lapján azt mondják, hogy lemonclásom után »mint hitszónok« tovább müködtem, hogy a. »rabbi« czímem fentartásu vita
vn.gy kérdés tárgyát képezte volna s hogy végtére Szegeelet elhagyni kényteleníttettem.
Mindezekböl egy betü sem felel meg :1 valóságnak.
Hogy a.z orthodox és n.z anna.k látszani akaró p[l,pok »Der
Talmud etc.« czímü füzetemet elítélték, az természetes. Ilyesmi
másokon is megtörtént, és azt hiszem, a világtörténelem könynyerr kiheverte volna a hiú.nyt, ha a szerzö urak az ide'l'ágó papi
nyilatkozatok - - stb. feleslegességek - szószerinti közlésével
') Az ezt lJizonyító okirat erc•<let i pél<l:inya kezeink klizütt van.
S;ukesztőség.

l'ILLTTZ 11.1:\H: L..

becse~ mnnkújnk nyumtat:ísi lcöltsC•g(•t nem Rznporították, vag.)
h:t pl. tt dorozsmai pléh:ínos hnlhatntl:mságáml kiss(• hátralékbau
marndtak volna.

L\. dolog énlemére néE.H' periig meg kell jegyeznem, hogy az
elleneim últal 1846-bnn kie8zközölt tanu-felesketrsi komédia
annak idejéhen csak n. -;k:lndnlum sza.por.ítfisa végett Yolt insczenúlY<L mert én a »Der Talmud ek« szerzőségét sohasem tn.gadtam, :~ mikép e7. értelemhon nz >.'Orient« folyóiratban, nz 184 7-ik i
évfolpm 406-ik bpján nyihtkoztam.
S már egyszer benn lév('n az irásba.n, hadd igazíts:1.k helyre
még eg~- adatot: mely n >;zPgedi zsidók történetére nézve elég
fontos.
Ad pag. 2. 2-il;:jegyz.
Az 184:8-iki zsidó évkönJ nincs kezemnéL Ha ott a zsidók
nagyobb számú felvétele J 784:-re van kitéve, az cs:1k sajtóhiba
lehet. .A helyes d.atum 1i81l. szept. 18.
Legye~ szabad az okir:ltot. a melyhőlmerítettem. egész t.f'rjedelmében itt közölnöm.
1\.it'iil: Extractus protocolli Anni 1786. in quo receptac
sunt nonnulli Judaei. - Belöl: Extractus Protocolli Sessionis
magistratualis, Liberae Regiaeque Cittis. szegedieusis Anno 786.
die 18-a Septembris Celebrata.
No 733. Lectae sunt instnnti:1.e.
Jakobi lUarkus, Hersch Wolf, Josephi l\Iarcus, J ako bi Maisis, Leopoldi .Aron, Josephi l\farcus, J ac obi Politzer, Davidis
Lebl Senioris, Israelis Jacob, Davidis Lebl Junioris et Lebl
\Volf Judaeorum sui ingremium reeE'ptiouem sollicitn.ntium.
Erga quas Judaei iu Oonformitate, eateuus intenentm·um
gratiosorum Dispositionum, excepto Herschl \Volf ad legitimatiouem computus reduiti sunt. Extrac, per .1 oseph um Aigner mp.
V. Not.
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JÚDA HALÉVI UTAZÁSA A SZENT FÖLDRE. 1)
I.
~7.entelt talaj, a föld éke,
Nagy királyunk trónja, széke.
Mcssze nyugot országából
~ziím ntána<l vágytól ége.

:-las-számyakat ki ad nekem?
Hozzád szállnék mindenképen,
:-izent porodba hadd merüljön
Hulló könnytől ázott képem.

Szivem sajog, kínom éget,
Látva ősi dicsőséged,
S mint elölt romba a szent templom ,
Látva, díszcel mint ér t véget.

B!Ír királyod nincs már veled,
l"gy kívánlak, bár szent helyed
Skorpiót és kígyót rejt most
Gileádi balzsam helyett.

Köveidet megölelem,
Megcsókolom, s kéj van ,-e lem :
Rögöd izét a méznél is
Édesebbnek, jobbnak lel em !

II.
Keleten él szivem bennem,
S nyugaton kell mégis lennem '
Hogy izlenék, amit eszem?
llfi kéjem van ? - Eláll eszem.
Hisz a perczet hit\n lésem,
Hogy megtartsam eskiivtlsem,
Amig Czión Edóm rabja,
S fogva tart a bősz arabj a .
Mit érsz nekem, spanyol föld te'?
'l'ájadat bár áldás födte,
Nekem mindig kedvesb vala
A szentélynek hamvadt fala !

III.

Praesentem Copütm Cum suo gennino Originali in omnibus
punctis et Clausulis Conformern esse testor. Szeged die 28-a
Junij, 821. - I ur. ,Joseph us Virág. I ur. (olvashatatlan) .Arek.
Kis- Velencze.

Alom.
Én istenem, lak,ísid mily szépek,
Hozzád közel im valóban lépek !
Szentélyedbe ,-itt, Uram, az <ílom,
~ ott bííbájos angyalirlat hitom ;
Egö öklir· H lisztáldozat
ott,
Küriil ~iiL·íí fiistgomolyng sz•lllntt ;

,m
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A leviták dala kéjjel hengctt,
Rendre dallva hódolatuk csengett .
Felébredek, s biz' oU vagyok nálad.
Dallak, s elalom szerelemben árad !
IV.
Hallgass szivem, me1-t ki !tllhat
l\feg az isten terve előtt?
Ne kutascl a mély titkokat,
Ne emés7.cl föl tűzként velőd.
Hagyd, ne bolygascl nagy száuclokát,
Nem hatolhatsz be tervébe;
l\Ienj honából, mért törnél fel
Az angyalok szent körébe ?
Istenedbe bÍ7.1'a bízzál,
Jóban, rosszban remélj benne,
Ne csábitson el jó sorsod
Ne kábulj, ha bajod lenne.
Ne kivánd az ember útját,
Kövesd Isten jó ösvényét !
Ember-királyt ha szolgálsz itt,
Rabnak tiízöcl az öukényét ;
Hiú s mitsem nyujt a kegyük,
Haragjuk jaj s veszedelem, -Jobb szolgálui azt a királyt,
Kié a fény és kegyelem.
Ő nyujt neked jót, hűséget,
Xyujtja kegyét és tanácsát.
Ebbe bízzál ! Hagyd az embert,
Hagyd barátod, rossz tanácst ád. ~oldog holtod, boldog bölcsőd,
E!ted terem jó gyümölcsöt.
Térj meg, té1j meg, emelj oltárt,
Áldozd fel rajt' indulatod ;
Megáldja a közel jámbort,
S azt ki elment, s rajt' túladott.
Ne kutasd te nagy tetteit,
Zörgesd kegyért szent ajtaját :
Az embernek tetszés ezerint
Hagyja éltét, adja baját.
Hítta a fényt, s im előállt,
Hítta a, lényt, s ime meglett,
Bölcsen van ez ! »Látta Isten
Hogy jól van mind, mit teremtett!«

:n

v.
Elhatározás.
(A spanyol zsidóüldözésekkor.)

A szent hajlék után szivem
Epedett,
De az tÍtnak veszélyitől
Remegett,
Terved ottfönn most futásom
Okozza,
8 az szivemnek régi Yágylít
Fokozza.
.~-Üdalak én, bármily útat
Adj nekem,
Ingva, bolygva, - szálljon felét!
Éuekem!

VI.
R. József ben Czaddikhoz, Cordovában.

Ajkam tegnap még t[thlraclt,
De ma gyönge, ele ma f:íraclt,
Árva eszmét sem tahilok,
Gondolatok nélkül :lllok.
Öntöznélek nallva téged,
s nincsen felhő dalcsepp vrgett;
Fényemet elföclte napod, l)
8 mi a gyertya, ha nap van ott?
l\Iit mondhatnék ujat néked?
Folyton dallja a sorR ékecl!
Tudomány s tan ifjabb nálad,
Elsőséget hord a vállad.
Barátság s kegy tőled részem,
Lelkem tőle ittas lészen.
Ajándékot nyujtott kezed,
Fényt lö1'ellt rám arczod, eszP.d ;
Szerelmed tÍgy megkötözött,
S sziím ott van e bilincs között.
Nem elég, hogy tiéd szívem,
l\Iert ezerettél tisztán, hh-en ?
Váltsága is oly nagy lenne,
Hogy ősjogod legyen benne ?
Ég vágyam, hogy hived legyek, 1\lás semmi, én tovább megyek !

'fR. József is irt -Júdának egy

költői

levelet.

lJ! t Ul,

Y fl.
Cordov1i ból t<tvozhtkor.

Ö, ],i hosl' :t szcut tanuak.
Da!lj tc, Jtída, d:tl\j te anual<,
(•dvlizléscd \'igye sz:lllva
Yil!:ím, s ne n gól.va sz:im~·;l.
Sdi:lból \·Jgy t:~ut magadnak ,
S s;cut beszéeli megragadnak ;
.A bölcs szh·ck szedik ennek
Tan-gyiimölcsét, ha elmennele
S hiszen mcssze útra mégy tc,
Étkiil tudúst tőle végy tc !
L:ísd, a szava égi étel,
S attól l:í!Jra kapvit mégy ul.
Szedd c mamuít, hisz' ma esett,
Holnap vesztett tárgyként lesceL
Aj:índékot kiildj tc dallva,
Dníga gyöngy(it flízvc dalba, Elfogad tún szíve kegye,
Aj:lndékom l1ogy elvegye!

VIII.
Levél
harátjához, ld utazási czéljáL gáuc,ulia.
Szétáradó ámbra, tömjén leveled,
Csábos myrha fornlsa van tei' Clcd,
Csal:ídodnak dnlga fénye áradoz,
Dicsének azt elzengni mit f<lradoz? !
Hej, szavaid biível-bájjal esnek r:ím,
Ámde bennök (iles török lesnek rám ;
Szavad édes, s benn van a méh fullánkja,
Díszes erdő, s szúró tövis a fája ...
Czión után hö vágyam hát ne lenne,
Arnért vakok, sánták laknak most benne ?
Ám azt Urunk templomáért szeressük,
S ott lakozó társainkért keressük !
Nézd, ha igaz, amit szájad beszéle,
Vétek tígy, hogy t<Irdre hullunk feléje;
S lllert a nagy ös csakis jövevény volt ott,
~ün, hogy ott vett halottjának sírboltot ;
Ureaség volt igy az ösnek a tette,
Ki holttestét a szent föld!·e vitette.
vágyott, hö epedés volt vele,
Ambár e föld }JOgányokkal \'Olt tele.

~rte

Iliában állt ott az Ösök oltár.h,
Hiába volt az áldozat s fiist á1·ja.
Megemléksziink a holtakról a mélyben,
S mél't lcgyeu a láda, tábla az éjben?
Felkeresslik a rög s féreg nít tet·ét,
S ott hagyjuk az örök élet szeut erét?
Van e résziink más, mint Isten szent kegye?
S elfeledve lenne mégis szent hegye?
Bon\s szemmel nézd nyugatot, keletet,
Biztos helyed kivltie hol lelheted?
Ó e foldnek szent a rögc, tahtja,
Oda nyílik a mennyeknek ajtaja :
Ott áll Béth-Él, ott áll Szináj sa Kármel,
S a próféták háza közlí! akármely ;
Ott állt isten papjainak a széke,
A felkent fők szent trónusa és éke.
Isten nekünk s utódinknak rendelé,
B1ír huhogjon sívó kuvik ott elé.
Igy adta azt az ösöknek régente,
Csupa csipös tövis, tllske volt benne;
Ott jártak ők széltében és hosszában,
Mint virányos, blívös·bájos hazában,
S ámbár ott csak idegenek voltanak,
Ott kerestek mégis sirt a holtaknak.
Isten előtt járva, látMk ös fényét,
S megismerték igazságos ösvényét.
Ott támadnak fel az árnyak s kimennek,
Kik zár alatt lenn a foldben pihennek,
A holt tetem ott ujjong majd, ha éled,
S a nyugvókba visszatér majd az élet.
Vigyázz, vigyázz, nézd kedvesem, barátom,
Vissza ! Lábad tőrben, lépben tahilom !
Elcsábít a görög tucUs világa,
Nincsen annak gyümölcse, usak vil·ága, Me rt gyümölcse: »Hogy a fold már rég volt ott ..
Nem az "Isten alkotá az égboltot ...
Nincs teremtés ... Nincs e létnek eleje·· ·
Nem lesz vége ... » No's van ennek veleje?
Lesd e kába botor bölcsek nézetét,
Bár alapja sivár sikság és setét.
Oly kietlen üres szívvel té1·sz vissza,
Ha szád e sok csacskaságet megiszsza ..
Mért keresném e ferde út gátjait,
Ha szí vem a legszebb títat látja itt? !

Bu.dapest.
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.ti
nuLi:;cmib, miut az árva o~zlop egy romba dőlt éplUethen i ros,z
anyag lehetett, melyből ez az egf•sz készült. Egyik bukik a m[tsik
után, n. ki tegnap még zaj gott, ma elnémul; a társadalom mentőjc.
hogy ne lássák, szótlanúl húzól1ik a túrsaságból, mely elébb-útóbb
kitaszítj<•, mint a test szervezete lllinclen idegen mocskos elemet.
Elég nagy az elmozdítottak sora, ele minden hónap új lelepll!zésckct hoz és joggal kérdezhetjük mi is, mint az egyszeri
Sámuel: Még nincsen vége a legénykéknek?

TÁRSADALOM.
Az antisemitizmus uj évi mérlege.
l\Iegforclultak az idők, jobb csillagok jámak. M[tr úgy lútl'úk, mintha .Amerika fölfedezésének négyévszázados évfordulója
alkalmából egyszersmind ~• zsidóknak Spanyolországból való kikcrgetését még sem fogják általános nagyobb szabású zsidókiüzésscl
ünnepelni. Ujra valósult a régi jóslat, hogy sikertelen marad mivel igazságtalan minclen eszköz, a melyet ellenünk kovácsolnak,
meghazudtoltuk a hazug vádakat, megszégyenültek az üldözőink.
.A kik bennünket le akartak leplezni, ott állanak meztelen alávalóságukban, keresztény bírák ítéltek biráinkról - kár a sok tört
})álczáért. Meglepő egymásutánban foglalkozhatott a közvélemény
ázon tüneménynyel, hogy a rágalmazók és az uszítók, a szájhősök
rs erkölcsös leventék mcnnyire eltörpültek a törvényszékek előtt
{•s hogy hullottak a macsokfoltok ellenségeink dicspajzsám. Ha
szabad valamely ügyre képviselőiből következtetni, akkor szép
Logalma lehet a jövendő történetirónak a korunkat annyira felduló antisemitizmusról. Valahány csillag feltünt az égen, csn.khamar lehullott i mintha örökös volna az akasztófa Hámán családjában, Hámánlea megtalálta fácskáját - csak képlegest, természetesen, korunk felvilágosodott volta szerint. Osoclálom, hogy
még nem akadt senki, a ki összeállította volna az egyes üstökösök
tartamát, tudniillik az évet és napot, a melyen ·először tündököltek
és a ~outos dátumot, melycn el- vagy letüntek vnlami törvényszék
szobáJábau. N agyon érdekes statisztika volna, melynek Queteletjc
még csak azután támad ! .A ki aztán átnézné, milyen okoknú l
bevádolva, bebörtönözve, elítélve, szép szemléjét kaphatna
mmdenféle
vétkeknek és gazságoknak, a melyek
8
eg~ ~ ad ele~end~ j?~c~ímet arra, hogy elkövetőjiik népvezetői s
Sajnos elszigeteltségbeH
nyllvanos
ott magaslik meg az UJJakon fclszi'tmítható egy pár tisztességes

fogv~ lette~
~

~rkol~sbiroi -~I.sztre vergődjék.

közől

1\Iit beszéljünk a kicsinyekről, a hol a nagyokról an nyit
hallottunk? l\Iinek fölsorolni a lapok és lapocsHk szerkesztőit és
kiadóit, a kik vállalkozásuk óta, meglepő móclon lettek leálczázva.
ha az egész irány megindítói hatóságilag megbélyegeztettek Csak
nem fogom minden házban a vizet kiönteni, ha eleve tudom, hogy
macsárból került minclenhová. A ki :t berlini és a bécsi törvényszékek előtt lejátszott jelenetek után még hisz az új tan hírnökeiben, az vagy szándékosan és rossz indubtból hiszékeny, vagy azon,
a mint mondják, különben elterjedt osztályhoz tartozik, a melv
ellen az istenek is hiába küzdenének. Egy tábortól, melyben ~
hazugság, az elhamarkodott, a könnyelmű, a hamis eskü, az öntudatos hamisítás és szemfényvesztés uralkodik, tiszta ember csak
vonakodhatik i a hol a vezérek olyanoknak mutatkoztak amilyenek ezek, ott pártról, elvről, gondolatról már szó sem lehet i a közönséges szótár oda nem fér.
De még sincs min diaJalma~kodni. Xem csak a tud<ü, hogy
mincl az lehetséges volt a huszadik érszúzacl hajnalhasadta eliltt,
a nlit az utolsó évek hoztak, aggaszt és nyomaszt, hanem még a
fordulat sem rontatja olyan határozott janlús jeleit, hogy egészen
meg lehetnénk nyugtn.tva a jövő iránt. Kétségtelen, hogy ellenségeinket ért gyalázatos csapások elégtételeünkül szalgálhatnak anynyiban, hogy t(tmadóink minőségéből támadásaik jelleme is kiderült i ám mi sem elégszünk meg egyesek eltávolításával, mi személyekkel egyáltalán nem törődünk, mi nem óhajtjuk az ellenségek, hanem az ellenségeskedés kiveszté t, mi nem imádkozunk:
hadd pusztuljanak a vétkesek, hanem a vétkek a földszínéről. Az
még nem béke, ha egy támadás :l m{tsik után visszaveretik, ez
nem üdvös győzelem, ha minden perczben uj kihívást, uj küzdelmet
kell várui. Osak akkor mollllhatnók sikeresnek Pgye3
leálczázását, ha a társadalom undorral fordulna el az ilyen egybnek által képviselt ügytől, ha látnók, hogy a kegyetlen fölébre-

gyülölőink
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megtérf>R következik hogy az előitóletek és az elfo.
()'ultság azokkal <'g) litt összedőlnek a kik gerjesztették és támasz.
:ották. Dc lllind ennek még hire-pora se vehető észre távolról sem.
:Yem iszunk vért, a wi bizonyítékra selli szorúl, be lett bizonyiLm, részrehajlatlan törvényszék előtt. De csakhamar megelégedtek az ítélettel; az izgatott társadalom, mely éppen még valóR(tgos szomjjal kapta föl a kör.épkori pörnek minclcn mozzanutát,
a megmentettekkel már nem törődött egy cseppet sem; ki bánta
többé, miképen keletkezetbetett olyan megdöbbentő vád, olyan
bonyolított zavar, olyan páratlan felelulása a népszenvedélyeknek
és a nyilvános erkölcsöknek Ki hallotta, hogy a kormány utána
llient volna az elő történetnek, hogy felelősségre vonta volna a hallatlau események büuös szerzőit, a. kik közől egynéhányan oly
szerepben rnutatkoztak, hogy a világ joggal várhatta volna, hogy
mindjárt az ügy befejezte után majdrájuk kerül a sor! Mi zárja
ki, hogy maholnap ujra föl nem meriil a gonosz gyanu és meg
nem ujulnak a régi jelenetek, a közvélemény fellázítása, egy egész
hitfelekezet megháborítása, egy országnak fölzavarása és földulása ? .Meglehet, hogy ildomosabb az elhallgatás, a szemr ehányás,
de semmi esetre sem erkölcsös. l\Iár a próféta mondja: Békét
kiáltanak, békét, ele nincs béke.
Prágában él uz a nagy férfiu, ki önszántából ismételten
kinálkozott különbö~ő törvényszékeknek esküre, hogy mindama
1ádak, mel:yekkel a zsidókat illetik, igazak, bebizonyítottak Régen
í~s eleve tudtuk, hogy ez az eskükész ]CYente nem képes az általa
bemocskolt iraelulomban egy sort önállóan olvasni, annál kevésbbé
értelmezni, kimutatták neki százszor, hogy tudatlan, hogy hamísít, hogy hazudik, megjósoita neki szeut megilletődésében Delitzsch,
hogy majd »elpusztul vétkeibeu«, de konokul megmaradt amaz
nyilatkozatai mellett és mint az egyszeri filisztéusi óriás gúnyolta
Izra~l seregeit, sőt pénzt igért mindenkinek, a ki őt legyőzni
tudna. De a hazugság se él örökké. l\Iég fri~s emlékezetben van a
galád történet az óriás eltörpüléséről, a szájhős gyáva visszavo·
~~lásáról, k~ nem merte az itéletét bevárni, hanem magamagát
Itelte el ~z altal, ho~y nem mert a törvényszék előtt megjelenni,
nehogy osszeroskadJon az agyonsi.ilyesztő vádak és ellenvetések
sulya alatt: De azért nem törtéut semm1· ba'a
·
t ·
.
'J , ma 1s egye em1
tanár, a.km.ek még szabadságot is adnak, hogy kipihenje fárasztó
gaztettel eröltetését.
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Y olt egyszersmind szerencsénk a tanárral. mint tanítr;{nYupl megismerkedni. Kisült >alahúra. honnau mcríti a poutoz;t.
lan hébert olvasni nem tudó rengeteg talmudi tudomáuy:ít. Ha
bizonyoö körükben a szégyenpír nem volna ismeretlen vala.mi, sok
arczon, főtisztelenelő arczon látni kellett Yolnn., midön Gráczból
Bécs be vitték msba íene mesterliket, a kitől a talmud német fordítását várták, az éveken út alattollibttu lliüködő ritbbinikus jósukat. De midőn párhónapos bebörtönzése után ingyen, azaz állam
költségén az osztrák biroelalom határain kivül küldetett, egyedül
llient a számiízetésbe, hü tanítvúuya, ki páratlau készséggel e _
küdni mert minden, a leghazugabb, a legmerészebb szavára,
rágalm[u·a is - - kissé nagyon is szószerint értette a régi költüi
szót: jurn.re in 1erba lliagistri - elhagyt;t rútúl, míg ő, fájdalom.
nálunk maradt. De miuck is árulta el a megcsípett mester, hogy
olyan balgatag, nehézfejií. volt a tanítványa, hogy a legegyszertibb
talmudmouclókát se birta mulatságos Lotlás nélktil fordítani, mért
fecsegett n.z iskolából, hogy nem lehetett boldogulni tanár-deákjával és hogy végr e kénytelen volt lemondani a kecsegtotő reményről, hogy ·- Rohiingból valaha még tn.lmudista leszen? De a
könyvecskék, melyekből annyi méreg, annyi ragályanyag szivúrgott a néptömeg be, bántatlanulmaradnak; elég, hogy a hazugságok feltalálója eltávolíttatott, n, hnzngsúgokkal többé ne ti.irőcl
jünk - és így virágzik a rágalom és az előítélet, beharapóclzik
mind inkább és mind jobban.
De legyen sikere a leleplezéseknek V<tgy sem. még oc szabad háláclatlanul félreismerni Isten újját a németországi eseméuyekben sem, a hol Hámán közvetetlen utódja. oly csodaszerü fordulatban éveken át bitorolt magaslatáról lett letaszítva. Hiáb:t
becsülje, tisztelje a kanczellár lapja, menn:yire akarja, az az
ember, a kire a törvényszék rásütötte a hazug bélyegét, a közvélemény szine előtt el van ítélve. még akkor is, ha (,1/!/ szavazati
többséggel az országházba kerül. ÉR némi elégtételül szalgálhat
nekünk azon tapasztalat is, hogy milyen elemekkel kellett szövet·
kezni, mennyire le kell szállnia egy embernek, a ki az államok
legnyugodtabb és legtevékenyebb polgárai, a. zsidók ellen ok nélkül akar uszítni. De miml ezen vigasztaló mozzanatok nem palástolh:ttják azon tényt, hogy mi ellenünk még mimlen szabad, mert
akármennyire is vétkezett vahtki, nem esik bántódása, akár
lllhari hitszónok is lli:tmdha.t.
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Beszéljünk-e Yégül magunkról is ? H iszen mindig azzal dicsekedtünk, hogy az egész zavaros árn.mlat kivülről került hozzánk.
Reméljük tehát, hogy az anyafolyam apadása után minálunk is
csökken majd az án íz. A.vagy attól tartsunk, hogy a szakaelásnak
az ellenség táborában mi ~•elj uk meg az árát, hiszen minden n.lacsony
szervezetnél a megbasaelás szaporodás, s c szerint egy párt helyett
lesz több? .Azon becses, megfizethetetlen vallomások után, melyek
bizonyám egy őrizetlen pillanatban röppentek el egyes elkeseredett vezérek ajakáról, nincs mitől tartanunk. Ha a törvényhozást
ban ezentul is annyi befolyásuk lesz mint eddig, h a a nemzet
ezután is oly ke1éssé ballg::Lt ránk mint eddig s lapj aik csak úgy
hullanak mint az őszi lomb, erőtlenség folytán , egy bizonyos idegatrophia kö1etkeztében: n,kkor nem kell nyugtal::tnkodnunk, sőt
henső bizalommal nézhetünk a dolgok fejlődése elébe - mert
szükséges a gőzlmzánnak a szelentyü, hogy minden feszítés és
veszély, mely n, belsőben bujkál, szn,badulh::tsson - a l evegőbe.
Általában épen nem csalódunk, ha azt mondjuk, hogy az
antisemitizmus távol attól, hogy szaporoelott vagy megerő sbödött
1olna, apadt és csökkent. .Az emberiség barátja velünk örvend e
ténynek. Mi nem diadalt, hanem megnyugvást, nem győzelmet,
h::tnem bizodalmat kivánunk Igaz, hogy a üszkös vetőmag hosszu
irlőre elpusztította az emberszeretet és a vallástürelem mezejét, de
azért nem kell csüggednünk. Rajtunk van és barátainkon a máshitüek között, hogy visszahódítsuk az elveszett teret kitartással,
odaadással. Ha méltósággal bevárjuk a javuló fordulatot, h ü. érzülettel, megtántoríthatatlan szeretettel ::t haza, az állam iránt, de
öntudatos ragaszkodáss::tl a saját felekezetünkhöz és ősi hagyományunkhoz, akkor nemsokára el lesz felejtve a kegyetlen tél, mely
táratlanul beállt fejlődésünk reményes tavaszában. Sok jel már
arra mutat, hogy nem hiába való megpróbáltatás volt, amelyen
keresztül mentünk. Talán mirajtunk is valósúl, a mit mondanak,
hogy a mező, a melyen az árvíz állt, termékenyebbé válik. Reméljünk tehát mi is új virágokat és dús aratást.
Budapest.
KAUFMANN

JJ,lvm.

Országos rabbi-egyesület.
Nincs felekezet , a mely int ézményeiben, életének mindenféle, bárminemíi nyilvánulásaiban , oly t arka képet mutatna, mint
a zsidó felekezet. Szervezeténél vagy, jobban mondva, szervezetlenségénél fogva, minclen, még a legkisebb és legjele~téktelene~b
község is, független, önálló egészet képez, a mely mmden tekmtetben a saját lábán áll, maga-magára van utalva és más közséekkel nem törő dik. Nincsen semmiféle szellemi kapocs, a mely
!z egyes községeket egymáshoz füzné, a mely
egyöntetüséget a~na. A hány zsidó község az országban, anny1
zsidó felekezet. Es ezen nem függetlenségnek, hanem elhagyatottsáerrrak következményei mindenütt láthatók. Ezen félszeg állapot n;omása alatt sinlődik az egész magyar zsidóság, me~nek
tönkre legszentebb, legfontosabb intézményeink. Felekezeh életünk nemcsak, hogy magasabb lendületet nem vesz, hanem n::tpról-napra hanyatlik, sülyed.
.
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Nekünk, fájdalom, közös ügyemk mncsenek, leg::tlabb ugy
teszünk mintha nem volnának. l'IIig más felekezetek tömör egészet ké~eznek, vallásos dolgokbnn, egyházi ügyeik intézésében, de
még társadalmi és politikai kérdésekben is, t. i. olyanokban, ~e
lyek a felekezetet közelebbről érintik és érdeklik, egységesen Járnak el és velök szemben állást fogl::tln::tk minclig, adclig nálunk
szakadozottsácrunknál és a közszellem hiányánál fogva, egyöntetü
· ll egu,
·• sem 'általában fele., , , semo szorosab b an vnll'asos Je
elJarasrol

intézményeikne~

kezeti ügyekben szó sem lehet.
.
,
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A vallásos élet egyik legfontosabb és legJelle~őbb. n!tlvánulása a közös isteni tisztelet. Ha valahol, úgy az lSt~m tlSzteletben kell tehát a felekezet egységének tükröződnie és Ime nálunk: ::thány templom annyiféle isteni tisztelet.
.
'
, 1egsaJa
·'tabb ügye a hi~
lVIinclen felekezetnek
lecrszentebb cs

oktatás' legerősebb bástyájno a serdülő nemzedéknek. vallásos
nevel0se és ime. mio- míu: felekezeknél közi)scn megállapitott egy·
'
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s[•gr~. az egész orsziígr:1 1:1gy lrg:1l:íhb rgyházi h't·iilrtrr szóló
bukn szolgúl alapjúul n hitoktat:í smk. nddig niílnuk n. hrtny
hitokt:Jt0. ugyanaunyi bntrrv. a Mny iskoln. rtnnyif(•h' Ya l-

l:í~tnn.

Hog: l'Zén >issz:ís lwlyzetnek mmo követ.kezméuyei lehetnd;:. arról nem kell hiín'bben szóhnmuk, szcmmcl líLthatjuk,
úton-út.f{•len tal:ílkozunk vl'liik. a közöny napról-nn.prn terjed, nl
idcgcnked{•s gyarapodik :t vnlliisos dolgokhan >aló tudn.tlnnsú.g és
,iiír:lthnsiíg nőttön uli.
A h:1j sokkal sulyosabb és régibb. a kór már sokkal jobbau
dh arn pódzott. miutsem bármely g,rógyszertől is remélhetnénk
teljes onoslatot. Csak egyre vagyunk képesek, csak egyre lehet
törekednüuk, hog,> még nugyobb mérveket ~e öltsön, hogy még
no_qyobb pusztításokat ne vigyen íéghez. Es ez első h elyen és
mindenckelőtt azoknak feladata és ügye, szeut és elodázhatatlan
kiitclessége. n kikre a községek erkölcsi és szellemi vezetése van
biz>a. a kikuek himtása a ntllásos életet termékenyiteni, n.~:
ősi üröks{•g felett őrködui. tisztje rs ügye a zsidó lelkészeknek
De ezen feladnt nagyságánti és nehézségével szemben
egyesek. még· a legkiválóbbak iparkodúsától nngy eredményeket
v:írni. te>ékenységükhöz vérmes reményeket füzni, öuámitás. Hogy
a legbuzgóbh törekvé~ek kárba ne Yeszszenek, hogy a legszebb és
legüchiisebb tetTek füstbe ne menjenek, szükséges, hogy a rnbbik
a __ki~lön~él~ iráuyokuak hódoló. a külünböző íiszonyok küzött mű
egymússal érintkezzenek, egymással összekottet~sbe
lepJenek ecrym·íst meaértsék Óc• l·o"lc .. ..
,
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gy<H110~lts~k, szukseges, hogy a hivatalbn.u megőszült, tapasztalatokbau
es_ ~rde~eH~n g~:dn~ rabbik fiatalabb kartársaikat tapn.sztalaés jó tanácsukkal segitsék és iparkodasaik:t
szi.ikséges, hogy a nn.gyobb községekbcn.
kedvezu consohdalt VtSzonyok között
'l, l lk' . l, k.. k
·, ·
k ki
zstc o e esze ~ E
~~--~·e J~~~'Ja~a" se~b ~öz~égelcbeu, sokszor mostoha viszonyok
ozott k~zkodo ~artars<l.tknak, szükséges, egy szóval közszellemet
teremtem a zstdó a : b
·
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legegyszer"J b 'd' P·. psag a.n, a mmek mat napság egyetlen és
..
, u) mo Ja· egy orszagos mbbi-egyesiilet alakítása. Kövessuk nemet ka.rtársaink példáját és csatlakozzunk
Az egylet főczélja volna a kart-í.rsak gyak .
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érintkezése és szellemi találkozá r
,
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.. , on szeme yos
a lelke~sz
1 eO'vönt t"sa, altal
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0 S)eU
t egyuntetuseget teremteni
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mcnuyire lehet '' tünrny. külünü~eu a llOlgá ri (·letet is illető tiirvény nlkalmaziisábau. az. isteni tis~teletbeu. s~óval a íallásos élet
lllinclen terh1, a meddrg csak a mbJ,i befolyúsa ós hatáskört·
terjed, a hol mükiidnie tis~:tje és hivat{t~a. a hol müködnie lehet
és kell.
Ez az egyik. A másik, nem ke>ésh(• fontos, a hitoktatás
szervezl<se. A lelké~zi mükö(léRnek egyik s~tlypoutja a hítoktntásban van és ez, fiij dalom, az ország legtöbb községéhen még
parlagou hever. Hogy a buzgó, lelkiismeretes. feladatának magaslatán álló hitoktatónak mennyi akadálylyal kell küzclenie, hogy
azokat n legtiibb esethen legyőzni nem képe::., ezt. úgy hiszem,
édes mindnyájan tapasztaltuk Ha erélyesen nem látunk a dologhoz, ha egységes, közös eljárásra uem tökéljük el magunkat minél előbb, nem sokára késő lesz. A koufirmáczio, az ifjusági isteni
tisztelet meghouositása égető szükséggé vált, de mi haszua egyesek erőlködésének, ha segédkezet nem uyujtunk egymásnak minduy:íjan. Hiába iparkodik az egyes rabbi uj intézményeket meghonositani községébeu, a község előtt teher sziuében tünik fel
mil1den ujitás és javítás, a költségektől tart, a melyekkel esetleg
az uj intézmény járhat és mindig kész hivatkozni más községek
példájára, a melyek el vannak az uj malaszt nélkül is.
Ezen cl.élok előmozditása mellett miucleu. a zsidóságot, miut
vallásfelekezetet érintő nagyobb fontosságú kérelések tisztázása
és megvitatásn, tartoznék az egylet febdatai közé. Az élenként
legalább egyszer tartandó országos értekezleteken alkalma nyiluék a papságnak az évről-évre felmerülii kénlésekkel szemben
állást fogblni, tisztábn, jönni azznl, hogy tl. folyton haladó iLlő é~
fejlődés mennyiben énényesiti és kell, hogy érvényesítse befolyását n vallás terén is, Lle alkalm:tt adna n.z egylet egyszersmiutl.
minden tagjának tuclomúuyos felohn.sások útján tudomást venni
a theologirr ujal.Jb íÍvmányairól. a tudományos kutatás évről
évre gynrapodó eredmén;veiről. Magáhan íéve is oly körülmény,
Inely elegenelő volna ilyen egy egylet létesítésére birni azokat, a
kik tudják, hogy kisebb községek lelkészei hivatalba léptükkor
félbeszakítva minden összeköttetést a tudomány közegeivel, búcsút vesznek egyszersmind a tudománytól is, nem haladnak, magasabb szinvonalra többé nem emelkednek sohn, ez élet gondjainak. sulya n.htt görnyellnek, idővel eltompulnak, teljesen elveszti~
a lnvat.:hnké>rti lelkesedést~ s nem hogy gyarn.podnállll.k s~ellemi
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és erkölcsi erőben, egészen mnguh;l u talv a inkább cl r esztik ll1Uukakedrüket és minden önképzésre v;tló hajlamuka t.
És az ilyen egylet erkiiiesi támnszul szolgáln a egyszersmind
;l lelké"znek a községgel szemben is, fokozná erkölcsi bátorságát,
gyarapitaná önállóságát és függetleu ségét, minden üdvös müködésuek ezen első nlapfeltételeit. N em kell majd r emegnie a kicsiny község különben is szánandó sor&u papjának legdurvább,
legm[ireletlenebb »hive « harngjátó1, szeszélyétől, nem kell mnjd
elhagyatottságának érzetében minden küzdelemtől visszarettennie
és eleve már letennie a fegyvert, a melylyel mindnyáj unknak a
szent ügy érdekében küzdenünk kell, mer t az erkölcsi támasz,
melyet az ilyen egylet tagjainak ohetetlenííl és önkénytelenül
nyujt emelni fogja öntudatát, öregbiteni erejét, gyarapit[l.ni befolyását és tekintélyét.
Ezek az egylet legfontosabb czéljai. Hogy milyeu legyen
szenezcte, hogy mennyire terjedjen hatásköre, hogy miképcn
teremtse elő segédeszközeit, ezek oly kérdések, a melyekkel tisztába jönni nem lesz nehéz. E sorok czélja csak a. tisztelt Imrtársak szives figyeimét a fontos li.gyre irányozni. Fognak találkozni,
bizton reméljük, a kik a mozgalom élére álljanak, csak legyünk
azon, hogy meginduljon.
Fogjunk kezet, csatlakozzunk! Tegyük a szent ügy érdekében, a melyért mindnyájan buzgólkodunk és lelkesedünk, a
melynek életünket és munkánkat szenteljük.

Nagy-Kanizsa.
NEUMANN

EoE.

Gubernatis a magyar zsidókról.
ürömmel vettem <l. kezembe .Angelo ele Gubernatis könyvét
(L a. Hongrie politique et sociale. Florenez:, 1885.) és fájdalma~
érzéssel tettem le.
Örömmel, mert azt hittem, hogy egy oly kiváló tudós és eg:l
oly európai hírü irodalmi férfiú, minő Gubernatis, végre-valahám
méltó könyvet fog írni hazánkról, - - méltó könyvet, melyet nem
rútít el a Löha -fé le gyülölet és uem tesz hasznavehetetlennt' a
Tissot- féle köunyelmüség, ele a mely ;tbpos, mert tudós m(íYe.
C's a m1.gy közönségnek is sz.ól, mert szépirodalmi iró tollából
került ki. - Valóban Gubern,l.tis éppcu nem tartozik a magyarfalók közé, sőt hazánk iránt tüntető rokonérzést muta.t, müvc
Jedio· egyenest a nagy közönséguek van száma, sőt könnyed
lPtiljából,
o
"
.. l~
éléuk szelleméből ítélve ;t ~zerzot.
va]'d.
o 1 f ra~cZiana
mondhatnók. D e fájdalom, <t könnyedség gyakran cqap at konynyelmüségbe. <tz élénkség még többs;dir felszínesség be, s a m~ ~eu~
nünket. z~:~idókat. legfájóbban érint, a magyar nemzet Iranti
rokonérzése a zsidósúg elleni untip:tthiúba.
Hoo"' mily felszínesen ismeri }bgyarország múltját, (•s
OJ
.l.
mily könnyelmüen itél jelonéről, azt a ~ajtó már eléggé megn agította. A ki hazánk törtl'•uetét csak a:t aristokráczia történetének
látja, a ki azt hiszi. hogy Széchenyi. Kossuth. Eötvös a m;t~~~~r
nemzeti ujjászületésnek Ci:l<tk clőkésútöi. Yalóságus megtestesltűJe
pedig Trefoi"t Ágost, a ki Petőtit szerbnek mondja azért, mert a
magyar nemzetséget kigúnyolta. az büw11yú~·a nem l.e~e~ .l\Iagyarorszúguak alapos ismerője, még kevésbbé hmttott. lnraloJa..
De G nbernatis nmnkájáuak nlindeu gyiingéJe mellett lS s~k
olva~ói fog szc:rezui, kivúlt a külföltlüu. a szerző u:tgy u~ve ~s
megnyerő stílusa. - S ez találl :Magyarorszá?nak h~tszuar~ .~
Yálhatik, mert 1{ szerző történeti ('s stati~ztib1 adataJval megJs
V:tlami fogalmat fog nyujtaui hazúnkról a k~i.lföld .legnagyobb
l'észéuek, mely előtt l\Iagy 1trorszitg ma i~; »terra mc?gmtn«.: ~ m~~
erős rokonérzése mégis kitürülhet egy keveset :tbbol.a gyülolköd
elfognltsá"l>óL
meh-ct
a Löherek c:>eppegtettek a Zivekbe.4
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S ime, mi zsidók, lllilyen ferde helyzetbe kerültünk l Miut
lllagya.roknak kivúnnunk kellene, hogy Gubernatis mentől több
olmsóm abtdjon , lllert szeretett el ismerteti hazánkat, s mint
;~,sidóknak az Yolna óha.j túsunk, hogy senki c müvet ne vegye
kezébe, mert a szerző elfogult.1.n szól rólunk, gy ülöletes színbeu
tüntet föl bennünket.
Gubernatis külön fejezetet szentel könyvében (265-283 1.)
:t zsidókérdésnek s talán e nehány htpon adatai a legfelszíneseb-

bek, ítéletei a legkönnyelmüebbek, az egész müvön uralkodó jóindulatot pedig erős ellenséges hangulat váltjn föl. - Ismer tessük-e a künymek ezt a részét? Azt hisszük fölöslege~. Elégszer
hallottuk már minclazt, a, mi a fej ezetnek foglalatja, ha uem is
oly szép formában, de rendszer esebben, ha uem is olasz irótól és
íranczia nyelven, hát német tudóstól és magyar parlttmeuti szónokbtban. Nem ft nyilt antisemiti,Í,kra czéLmnk, hi~zen :t nyilt
<tnti~emitizmus ellen Gubernatis kétszer is tiltnkozik, Istóczy és
társaival megtagad minden közösséget. - Gubernntis nem ezek
közé tartozik. 'l'udósnak és grófnak nem illik ott helyet foglalni,
s nézeteit más alakban is kell kifejezni. Minclenekelőtt V<tlami
átaJános alapot keres, mintha Hartmann Edét, a német filozofnst
követné, s előre biztosítja :t zsidókat jóakaratáról, mü1tha csak
Somssich Pálnak híres levelét és n függetlenségi pártnak hírhedt
választási nyilatkozatát olvasta volna. De nem késik csakhamar
elősorolni mind azon apró hibákat, melyek a zsidót szerinte nntipatikussá, kiállhatatlaurrá teszik, s reánk sütni mind azon nagy
hibákat, melyek miatt veszély fenyegeti a társadalmat, kivált a
magyar társadalmat. - Ismételjük-e mi is Gubernatis e s01·aít,
melyek bizonynyal minden zsidót megszégyenítenének, ha sokkal
igazságtalanabbakat is nem hallott volna? Ismételjük-e, hogy:
»A keresztyénnek a beesület fontos dolog; de a zsidó ellehet
nélküle. A zsidó, a ki hízeleg, a ki csúszik-mászik, ~t ki csal, nem
veszítette el a zsidó társadalom becsülését. A mikor sikerről van
szó, akkor türelmes tud lenni és elszenvedi a fáradságot, a megve,j;ést, a visszautasítást. Többször megújítja támadását és soha
sem bocsátja el zsákmányát.
A kit zsákmányául szemelt ki, azt sohasem veszti el szeme
és hálóját mindeu irányb:tn kivetvén, lesben marad mindá.ddig, mig a zsákmány kezei közé nem kerül. Ha a terembe hol
egy zsidó és egy magyar találkoznak, nincs csak egy üres ~zék,

elől;

,) l

légy meggyőződve, hogy a:.:: első, a ki le fog ülni, az a zsidó lesz.
Ha kiváló személyiség lép be " terembe, a kit senki sem mer
megszólílani, légy bizonyos felőle, hogy az első, a ki beszédet fog

Yéle kezrleni, az a zsidó lesz. Osak törni fogja talán mi.ndazon
nyelveket, a melyeket összehadar, de minclezt jónn.k találja. ha
nlkn,lma nyílik rajta beszélni,
Heueleseu :t zsidó a veRzedelemben nem nagyon hátor; rle
]J n. nem koczhtztatja sem életét, mely neki clrág[tbb. mint becsülete, sem pénzét, ~t mely pedig az életénél is drágább, akkor bármire is hall:Ltbn kön nyelmibéggel 6s merészséggel Yeti rá magát
A ~:sitlóbau át:llán n:tgy csaláeli erények bkoznak. és h:t
érdeke nincs koczkán, akkor éppen oly jó gyermek és ép oly keclye,; tud lenni, mint a legjobban um·elt keresztyén. De ha tetszeni
akar, rnnek oka az, hogy keclveskeclf>séből Yalami hasznot remél.
A keresztyén plátói gyöngédsége előtte csak gyöngeség és színlelés, s a minthogy nem ö találta, föl a lovfígiasságot. fölötte
nehezen tnclj :1. is fölfogni. :Nagyon megérti. hogy a jóindulatot
f·pp eJJ úgy leh et alkalmazui. mint a fortélyt. de mindig és csakis
azon ezé] szerint, a melyet el akarunk émi. Zsidó szemponthól a loyalitás, a nyilt8zirüség. a nagylelküség mincl nem sziiksóges erények, csak ragyogó kiilsőségek, hathatós eszközök. nwlyeket néha nagyon okosan föl lehet használni. a melyek azombnn a zsidó t ermészetnek nem lényege~, nem láegésútő kell(•kei. « (273-274. bp),
De miért folytatnák? l\Iiudezt hallottuk már eleget : leg;följebb annyi henue az érrlekes, hogy egy ola.sz tudósnak, egy
európai müveltségü irának az n.j:tkiiról hn.ngzik, a ki szabadkozik
az antisemitizmns vádjától és a ki elég kegyes megengedni. hogy
átnhínos jellemzése alól vannak kirételek, hiszen Krisztus is zsiclón:tk született.
Azon bm. ha lllind e Yúclak nem i~ rolninak oly annyira ele~épeltek, ellenök llliért védekezzünk, miért tiltakozzunk, éppen
mi? Védjék magukat az olttsz zsidók, hogy a kik a zsidóról jobh
példát uelll adtak honfitársukunk tiltakozzanak ellene n. frnnrzia
zsidók, a kiknek nyelvén száratnak vilúggú e vúdak, szúlljon Gubernatissal pörbe az etnografia, mely talúrr szimpatikusahb jellemzését adja a zsidónak, rs czáfolja meg a történelem, mely talán
igazságosabb itéletet mond Izráel nemzete fölött; bennünket Gubernatis st~avai c:>ak nkkor kezdenek érdekelni, midön a. zsidó á·
4*
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got és a magyar nemzetiséget. mint két ellenséges, viaskodó, életrehalálra küzdő ha r czfelet :íllítj a. egym<íssal szembe, midőu n,
magyarság vesztét hir deti. mer t Buchp estnek egy része, (Gubernati::; szerint : egy negyetle) zsidó, tehát idegen faj ból vitló, midőn
mi mia.ttunk azt kiáltjn. az or szág vezetőire, hogy: »r 'rtreant collsulfs) ne l_[liÍd respublica dctri menti CO]Jia t. « Ezek a, ~zavak egyenest nekünk magyar zsidóknak sz:óhtuak ; ez ellen a fölfogás Pllen
nekünk h-ll fölemelkednünk és LilktkOímuuk, lm !Jem ig:t,.;; nnuek
a Y:'tdnak <t sulya nlatt nekünk kdl ösNz:eroskacluuuk, ha iga:r.. Bttöl a kénléstől fü gg nek legszeute bh érzelmeilik lísi vallú~nnklw:r.
Y:lló mg<t~zkndCi suuk é;; lllagyar lmz(tuk szeretete; eze11 :t kénlé:sen
fordúl meg, hog} Yau-e jogu uk Mag.) aror~z[tgbau é l ni vagy törekedui.ink kdl. a miut G ube m<tti ~ aj únlj a, <t világunk ml:tmcly pusztn
1idékérc ki",Jtözni, hogy ott megabpítwk Izr áelnek új úllamát?
Igen, az a kérdés, megfér-c egy éR a;wn ~úvben :L ,.;siclóságll:tk és :t lttngyar uemzeti,~gn ek érzete, vagy kidtrj a-e egyik a
músiknt, mint akúr <t szeretet n gyülöletet. Az a kérdé::;, imádhatjuk-e Istenüuket,ésugy<tnakkor lelkesülhetüuk-e.lrpád 11épeét't,
•agy pedig meg kell feleclkez:uüuk az Istemől , a ki az ó-testamentomban szól hozzánk és hagyományaiukat ott kell kezdenliuk,
a hol Szent-István koronát és kettős keresztet kap a pápá tól ? Az:
a kérdés, üsssze tud-e formi, Htgy helyesebben szólv:t, bele tud-e
olvadni, élethen és testheu :t zsidónak nevezett elem a tisz:ta magyamak hirdetett lakosságba, vagy pedig csak kereskedő gyal'm::tt
vagyunk-e, mint a görögöle voltak a Bosp01·us meutén és a punok Spanyolország partjain, a kik kiszítták :t barbár föld zsirjftt,
hr>gy Athéne diszépületekkel ragyoghasson és Kal'thagó dőzsö
léslw merülhessen; avagy csupán egy muukás telep vagyunk-e,
miut a kimtiakaz Egyesült-.Álbmokhau, kik a kéuyérért és egy('diil
a keu,rérért életre-h:tlálra küzdonf'k a benszülött !Janlue-vel?
Szóml, az <t kérdés, lehetüllk-e mi fegyszerr(~ ral!ásos ::sicltíl.- és híi mag!Jctl'ok?

A kérdés oly természetelleues, hogy inkább a megfordítottját vártuk. Hát leb etséges-e, hogy mi zsidók l1ele u e ohad
junk a többi magyarságba? Avagy nem azt a földet ta]Jodjnk-t'
és nem ugyanazt a levegő t szhjuk, ucm azt a kenyeret esszük-(•
és nem ugyanazt a vizet isszuk-e, mint a többi magyarak? Avag)
nem azokkal a gyermeknótúkkal alszuuk-e el, rs nem ugyannzoli
a nyelven fejezzük-e ki erzPlmeinket és gonrlolatainknt ~ A vngy

nem azon egy iskolába járunk-c és nem ugyanazzal a müveltségrrel telik-e el lelkünk ? A vagy nem Petőfilel lelkesülünk-e szerelemért és httzáért, nem Aranynyal mereugüuk-e el
nemzet
multján és búsulunk s meg is vign.sztalódunk a hon jelenén, nem
Eötvössei érzelgünk-e az emberi nemnek folytono~ bukással járó,
de miudig megnyugvással változó sorsán, és nem J ókaival rr:'plillink-c a fautázia birodalmába magyar ábr ándképek után ?
S hn. Alpár mezej éu nem is folyt zsidó vér, és török bilincs
uem is csörgött zsidó kezeken, nem küzrlöttlink-e mi is HZ 18-!8-ik
évi szabadságharczban és nem szemedtük-e mi is az 50-es évek
sulyos igáját? S ha a mallyar irodalom ujjászllletésében zsidó
toll nem is vett részt. mer t nem vehetett, és ha a lllagyar alkotmány és társaelalom átalakulásában zsidó publicista nem is m(íködött közre, mert nem müköclhet ett, hát az új abb irodalmi és
tudományos mozgalmakból nem vesszük-e ki a magunk részét és
::tz 1867-iki alkotmány helyreállításáért nem buzogtunk-e mi is
tollal és szóval ?

~t

S n, mióta helyr eállott az alkotmány és folyik a nagy nemzeti munka kipótolui sok száz::tclos mulasztást és kikőszörülni
ezern yi ::t hazán és ki vált a magyar ságon ütött csorbát, nem járultunk-e mi is a legnagyobb készséggel a munkához és nem váJlaltunk-e magunkra illő terhet kivált a nemzeti intézmények
(sziuház, Akadémia, Kisfaludy-Társaság, tudományos Társulatok
és folyóiratok) t ámogatásában, átalában a nPmzeti kultura (magyar nyelv és iskola) terjesztésP-ben?

N e hallgassunk tehát mi zRiüók Gubernatisrn, a ki Plfogultságáb::tn le nkar tépui a magyarok kebléről, és ne hallgas"
sem, többi magy:nsúg. ez idegenre, a ki csak ílg} tud szerrtm,
hogy egy hü g:l'ermekedtől n.lmr elidegeníteui.
, ..
,
Ne hall gass reá, mert bi~ony-bizony, mi eg!ütt ere~unk es
együtt gondolkozunk te ró bel. mert mi azt szeretJük, a ki. ne~ed
barátod, és azt gyülöljük, a ki neked ellenséged, ~ert m.J ~zert
hevülünk, a miért te lelkesülsz, azt óhajtjuk, a mJt t~ hmnsz,
mert nemcsn.k neked, de nekünk is szeBtek a költő s,.;avaJ:

t?

Jtt élned) halnod
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kozása és lakhelye; a házasuhudák sz üleiknek foglalkozása R lakhrlye, melyck sem a r. k. sem :t protest. auyakönyvekben, sem a kougressusi miut~kb~u ~em ~or~tllnak elő; továbbá a halálozás (n·úja.
A halottvizsgabt1 b1zony1tvanyban helye va,u annak: ue miuek
:tnnak bevétele az anyakönyvbe? Ellenben hiányzik a bejelentf:'n<lő
há.zszárn , hol a haláleset történt.

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Több olelalról vettünk czikkeket és fölszólalásokat a zsicló
:myaköuyvek rendezésének nagyfontosságú tényéről, melynél kihatóbbat nem ismer a mngyar zsidók története a kongresszus óta,,
sőt - bátran monclhatni - az anyakönyvi állandó kerületek
alkotása. imperativ jellegüknél fogva, álclásosabh befolyásunak
fog bizonyulni amannál.

A czikkeket térhiCtuy miatt, fájdalom, nem adhatjuk miucl
s a közölteket sem egész terjedelmükben.
Hoclmwth Ábmhám ezeket írja:
Hála istennek és a vallfts- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Ö :Nagyméltóságának, az országgyülés valahára megszabadult
tl. zsidó anyakönyvek rendezését sürgető folyamodások özönétőL
Föltéve, hogy a közigazgatási közegek is kötelességüket teszik,
ugy vagyunk meggyőződve, hogy ezentulrencletlenségek nem fognak előfordulni. s ha netalán mégis ]e<;znek, Rnjtsn, n, mulasztót a
törvény szigora.
Hogy az anyakönyvek vezetése első sorh;tn a ntbbi kötelessége, ennek, egyebeken kivül, :tzou erkölcsi hatása iR lesz, hogy az
évek óta üresedésben lévő rabhinátusok betöltetui fognn.k, ami n
vallásosság emelésére és <t hitoktatás rendszeresítésére jó lwfolyássallesz. ~óllehet ~ ráhbik, mivel pecsét alatt levő anyakönyv~k~t ke_ll ma~~ ve~e:mök, a keresztény lelkészekkel szemheu egy
~.cslt sz~gy~mtő ~v:tel alá esnek tehintve mégis, hogy az anyakonyvekertl f:lelő~segbc.u oszto:.:ó anyakönyvi kerületi elnök fogja
azokat lepecseteluL bele fognak nyugodni azok is. kik 1,delin· is
lelkiismeretesen s kifogástalauni vitték az anyakö~yveket.
"' ,
Maga a renelelet világos, minclen kétséget kizáró ; mind a.
mellett ~e~ lehet elhallgatnunk, hogy a felsorolt hevezeteudií
adatok kö~ül (1~. §.) némelyek fölöslegeseknek látszauak, és egv
lényeges hiányzik. Amazokhoz számitom: n koma állftsa, foglal-

D r semmikép nem foghatom fel a követlwzö ~zahvány Í'l'telmét. »Azon körülmény, hogy az anyakih1yvre1.etö mag:1, nzon
személy, ki előtt a házasság köttetett, a megtörtént búr.a,soúg hrjelentéRe alól a házasulókat fel nem menti.« (13. §.) liin ek Pzen
jelentés, miutáu az anyakönyvvezető magn. üsRzendta a h:íw~
párt tanuk s közönség előtt és érvényesnE:>k már luhírdette n
kötött házassagot ? Hátha az uj Mzaspár, amint az manap
divatos, nz esketés után azonnal utnak indul? Y agy teg;iik fL• l
azon esetet, hogy a bázasuitak a nyilvános {·~ ünnPpélye~ osketést semmisnek s tréfának mondMák - lehetne ennek rrvrnyessége vagy következménye? Máskép é-; rrthetö voln n. ozPn
szabvány, ba a l O. §-ra szoritkoznék. s pedig ily mrídon, hogy
ha az n,uyakönyvvezető, a házasfelek kivánat:íra. a más helyen lévő rabbit az esketés végzésével megbízza és az arra való
felhatalmazást kiállítja, a házasfelek ezen kiálliUt~ Plűzö jelentést tegyenek nz anyakönyvvezetőnéL Dr ezen escthen i-;
nem tartjuk se helyesnek, se czélszerünelc, hogy n búzasulúsí PSPtek bejelentésére kötelezök első sorában muguk n házasuJtak úllanak. Első sorban ilesse <>zen kötelesség az esketést v('gzí\ rabbit.
aki hivatalos értesiti"sében (l O. §.) iisszrfoglalhutja a hllíí adatokat, melyeket ő jobban ismer. mint a házasultak, s hrt ií megtrttr,
rtkkor legyenek a házasuitak másod sorban a jelenté~rP kütPlezvP.
Azonban ez is bajos ro l na; mert az állitólag húzasultn k csupán
szóbeli jelentésük alapján nem szabadna még a házasságot bevezetni az auyakönyvbe, mig nem bebizonyítja a megtörtént esketést hivatalos irásban a rabbi is. Hrt perlig ez megtiirtént, fölösleges volna a házasuitak jelentése.
Annál kevésbbé lehet a jelentési kötelezettséget :1 tanukra
róni. Tudakozóeljanak-e vajjo11 a tanuk a felett: ~egtették-e kötelességüket n házasuitak és n rabbi, vagy nem? Altaláu mondhatni, hogy a l 3. §.összes határozatainak
a háhanss~ony és a
ebevra karlisa kivrtelével - a gyakoriatha u nem vebetm hasznát.
\ "~'gu.. ·l l egyen "za har l 1.f.p Ih
lmt·t't·
ta·
1
a '·•·'t.ntrlnk
' ~'"\'et-mást
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nácsolni. a) .á.z év elteltekor miud a három anyaköny re t lemásolni
(9. §.) egy kicsit unalmn.s és fán•dozó mnnka. Ennek kik<>riiléso
czéljából kezdj e meg az anyakönyvvezet{í az év elején a m:'tsorlob ,t is. és irja abba a jelentéseket sorra, amint előforrluluak s bovozettettek :•z anyakönyvhen. Ha aztán n.z év letelik, kéR~ <t
mnnlm s csak alá kell irnia. b) Hogy a falubeliek ne kühljou('k
hézagos ~>zületési s házasulási jelentéseket az anyakönyvvczetőnek,
czélsr.crü lesz, hejelentési ürlapoka t kinyomatni s időnként a. fiók·
községek előljáróinál letenni, s kiuek szüksége lesz rá, onnan veheti s helyesen kitölti. E l:tpokban legyenek minda:>.on rovatok
kitéve. melyek az anyakönyvhe hevezetendők. c) Ha. az anyakönyvvezető székhelyén akkora a község, hogy gyakrahlmu forelulnak
elő :t jelentések. ezélszerit lesz ezen község számára külön anynkönyveket vezetni ; különheu megtörtéuhetik, hogy az anyakön~v
hen már lesznek például márczinshól való j elentések hevezetve és
azután jön valamely fainból egy fehrnárból való jelentés. Ez pedig megzavarja az anyaköDyvet és a statisztikai kivonatok el készitésénél hibákra szolgáltatna alkalmat. Lehetne ugyan a j elentéseket előleges ivben eviclencziá h :tu tartani s időnként a főanya
könyvbe hevezPtni. dP ez nngyon hosszadalmas s fáradságos
volna.

*

Löw Imnuí;Jw•ltö7 n következő sorokat vettük:

X em szólok arról. hogy P rendezés magáb:m borelj a jövlí
szel'\'ezkerlésünknek garanrzi{tit. alapjait, rsn.k maglit a rrnclPletnek
közvt'tleu következm(•nyeil h•kintPm.
Az ] 840-rrliki 2~·rlik trvczikk vilítgos rrndelkoz(•s(•Dek t-1lenére n flíváros hitkiizségéhf'JI Meisel förahbi haHh ut:í 11 azon
nzus fejlödütt ki. hogy n anya könyvvezetés n rahhiságtúl el véldvén. ~ ~itkö~Rég irodá,iár:t ruMztatott út. E pesti prldM utrmo~
ták VIrleken JS. úgy hogy n kongresszus m:í.r csak ott" kivrmtn. az
n.nyakönyveket a rahhinak meghagyni, hol adrlig is ű vezette mirl
e~yébiránt a ~i-tközsf.gnek fenntartja azon jogot, hogy ~z ~ny;~
konyv~~ vezetesevel valamely »H<.emüyt ,, meghízhat

?.:v~ndetes, rs a papi ítllásra épugy mint küzvetvr· a ralJbiepző JOVÖJé~: n~zvp jó,h~tásn intézkedése a rendeletnek az, hogy
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az egyetlen fol'Ven!Jhozasl rendelkezést mely a zsi'do' "
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.•nya onyve rE szk' :.es~ektálJa, az anyakönyvvezetést a rabhikna.k tarja feml.
.. k.
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hirdetrse nélkül r.vszámrn el tud lenDi és a, papi teenrlöht
11 1
mó<lon salderek és ~nmmeszek '·tt]tn]
•.
t t' .. • ..
mo l ·ús·Í/"08
'o
" vegez e 1. o ·zto"zni
sz(+f.tl{epze
,
tt rmnu, forro arra. hogy megüreserlett rahhis:lrri
· "
'herrel betöltse.
:Nem akarok pél<l·íkat felhozni. noha fiZ ill<>tl>'l·
· l
~
lne~'Pl'l emelnék, h~g) pellen~hre állíttas~~nak, rlc tudok közs(•get~ md)
smnmes;:s;;:et avn,nclnro~tn,~ta ru hl)]hrlyettesnek s nem sz(•gyel ilii
ő árnyékáhan uyugodm, alhln, még esketési funkcziót i-; ví·rrf'ltetni ' noha mindenki tudja, hogy a7. előtte kötött Mzns"
..l" " 1_ .t.
(.. ( '·~·~i)\..
fennálló törvényes szabályok értelmében semmisek Rabbi m•m
levén, a hitoktatást a középiskolákb:l.u - s felső osztálvaikhan j,
_ erre nem képesítettekre hízz;lk. úgy hogy n, felserdült ifjak.
kiknek a hitoktató nem imponáL félvállról nézik magát n t:111 tárgyat is.
N em szabad felednünk azt sem, hogy a rendelet r>rtPlmrben az a.nyakönyvvezető rabbik élethosszig választatnak _ s hoo· 1
e r endelkezésben a legels/J kormányi intrzkerlést láthatjuk m~l:Y
n rabhik állás:H oly véclelembPH részrsíti. minőhrn n törvéuv {'rtelmében a tanítók részesülnek.
·
A remlelet a hitközségek ünlcormáoyzati ,iog:í.t lehető tiszteletbell tartja s e tekintetbrrr csnk egy pontj't tesz kivételt, az
t. i., hogy a 17. §. Prtelméhen a kerületek alak uló gyíílésein a hatóság magát hiztos által képYÍseltcti. (·gy hi~zszük. az illetíi gyiilések toomlőiket n, biztos nélkül is Plv(·grzti·k volna. :um{l] ink:'thh
mert e hntosúgi hiztns
ki n régi hatós:í~i coullnis;o;árin~nknak
utóda
semmi kiilönös batalmnn1:1l ninrs fdrubúzl'a s úgy l:Hszik cs :tk n te~timoninm le gal e czí·lj{1 ht,J les;. kikiil(lvP.
Az nnyaki'•nyvek formulúrj:1i Pll(~ll csak egy lt'·Hyeg('"ehh
í·szrevétd \an s e1. az. hogy a ha lotti nnyakünyv rovataihM kifelejtetett a túlélií házastárs TWH'. a w Ply pedig az iizvrgység hehizr,.
nyítáRúra 6." sok mú<:: czélra igPu lí·nyrgrs.
C·

\

Az itt említott kifog[Lsokra. n.zoklml egyetemben. melyekuek
csak következő számunkhan szorítb:ttnnk tért, jövőre fogunk felelni. Mily elvi kérdések is jöuuc·k az anyakönyvek rendezi:·sénél
szóba, azt hndd világítsfl meg most a következi\ irat,. melyet szó.
ról szóra küzlüuk. '
Kra~Ró-Szörénymegye tek. Alisp:lni Hivatniának Lugoson.
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Jnr:l t. m. ki 1•• mll:í ,_ ,;. közoktat.lsiigyt miniszter urnak 1924.
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eiu. szamalatt

f. é. november 13-áról kelt magas rendelete

n. zsidó anya-

könyvek vezetését rendezni c2éloz1'án, a 2. §·ban elrendeli, hogy az anyaköny,·ek az 1840. 29, t. ez. 2, §-ában és az 1863. évi nov. 2-áu1 594Q
sz. a. kelt ndvari cancel!ariai rendelvény 13 . pontjában foglalt intézkedésekhez képest, anyakönyvvezetöm csakis rabbi vagy rabbihelyettes (val·
lllstanitó) alkalmazható. A hivatkozott 1840. 29. t,·cz. 3. pontjában e
tötTéuy, mely a zsidóanyakönyvekre vonatkozólag az egyetlen törvényho-

2á~i

uton keletkezett rendelkezést foglalja magában, világosau és kifcje-

zetteu clreudeli, hogy a zsidók kötelesek anyakönyveiket papjaik últal
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latos
'
)·i a Religions·\Veiser 1·agyis móreh cedek helyébe .
•
1Ppett e" a kit
rer, ' '
.
. bb miniszt. rendelet rabbthelyettesnck azaz Yallo't t 't.
leguJa
'
'
's ant onak neye~
· ., •
rs u•· ez s mit jelt n u lázatos beadnínyomban ftanv~ub

c
~ '
u.~onbctn /lÍI•olról

·

!J 0 ~'ll Ottaj/ok -

sem azonos u hitnktotóval. .Mint hitoktató t. i. leovtöub

felekezeti iskolánkban sőt sok középiskolábau is a 1·abbi felügyelete s:n"n.
őrzése és az áltaht kitüzött tantervnek megold:lsa mellett a n<:ptani-

Yezettetui. Miután azonban a szintéu hivatkozott cancelláriai rendelet nem

tók müködn ek, akiknek azonbftn semmifele qualificatiójuk arra urzv,.

ezen törvény alapján áll, hanem egyszerűen szószerint az osztrák 'polgári

nincs, hogy egyéb lelkészi teendöket végezzenek, ,:s akik ezért a rendelet

törvénykönyvnek 123-136. §-át reprodukálja, benue nem a zsidóknak
papjairól, hanem rabbi- és vallástanitóról (vallásoktatókról) van szó.

értelmében az :wyakönyyvezct•'ssel,

b

amit klilönösen ki kell emelnünk,

házasságak kötésével megbízhatók nem lehetnek. Ha a rendelet a hitokta.
tókra ezélzott volua, ugy, miután köztudomás szerint nálunk, mint emli·

Hogy már rnost megállapitható legyen azon értelem, amely tulajdoHitandó a vallástanító kifejezésnek, a mely ezen rendelet kifolyásaként, a

tl:m, minden néptanitó, egyuttal hitoktató is, nem kellett volna vall:í~tani

legujabb

tókat meg sem emliteui, hanem helyette egyszertien néptanítók lettek

l:S

most végrehajtás alatt álló anyakönyvi rendeletnek szövegében

is szerepel oly módon, hogy a 2. §. rabbi és
mellett zátjelben azaz vele

egyértelműleg

rabbihelyettesről

és ez utóbbi

vallástanitóról is szól, szükséges,

volna felcmlitenclök, ami pedig, hogy nem lehet a rendelet iutentiója,
továbbá bizonyit{Lsra talán nem is szorul.
Valh'Lstauitó a rendeletben egyenesen tniut n. rabbihelyettes magya-

hogy annak azon értelmét, melylyel az eredeti kutforrásban azaz az osztr.
polg. tkönyv 12 7. §-ában bir, állapitsuk meg. Ott. t. i. az eredeti német
szöveg következöképen hangzik: »Die Trauung muss von dem Rabbiner,
oder Religious-Lehrer (Religionsweiser) der Hauptgemeinde des einen oder
anderen verlobten Theiles . , .. volizogen werden. Der Rabbiner oder Reli-

rázata szerepel, és miutáu a zsiclókmíl a hitoktatói miikötlés eddig kiilö
nös qualificatióhoz kötl'e nem volt r~ igy ~zen hitoktatóknak a rabbihivatal viseléséhez szlikséges •1ualifikatiójuk köztuuom:í' ~zerint nincsen i~, tiltakoZili vagyok kénytelen az ellen. hogy az eddig förabbi~:ígi kerületemhcr.
csatolt községekben

az

anyaköuyn-ezeté'

hitoktatókra biza"s,:k. Te·

gions-Lehrer kanu auch den Rabbiner odcr R eligions-Lehrer einer ancleren
Gemeinde zur Trauung bestellen «.~

kintl' e pedig azon nagyfontosságot, amelylyel kídltkép a házasságok kii-

Ezen törvény tehát a R. L. szót teszi Religions-Weiser helyébe,
mely a régibb időben használtatott, például a régibb már a 11. József
császártól származó rendeletekben, minö pl. az 1789. máj. 7·éröl kelt

tel kivtilt a rendelel 10. §-(Lbau fog ln lt azon k ifejczé;;re, amely rabbihe-

»J~denverordnung«,

me! y 4. §-ában

következőt

rendeli: »D em Kreis-

Rabbiner bey seiner Gde, wie dem Rel.-Weiser .. . bey der seinigen, Jiegt
ob die Geburts-, Trauungs- und Sterbregister rler Juden zuführen. «
Ezen Religions-\Veiser szó a németben nem használatos összetétel
és egyedül a zsidóknak a helyettespapok jelölésére szolgáló móreh czedek
szónak szószerinti forditása kiván lenni. Ezen rabbihelyettes kisebb községekben teljesen a rabbik functióit szokta végezni, ugy, hogy nem

tehető

az ellen ellen vetés, hogy a fen t hivatkozott 18 4 Q. 2 9. t. ez. azon rendel·
kezésének, hogy a zsidóknál a papok vezették az anyakönyveket, ugy

~tessék elég, hogy a hol

rabbi nincs, a rabbival

egyenlő

qualificatióval

bJró móreh cedek, ki a német rPgibb rendelet heu: Religio us- W eiser, a

~~~=-

tésére nézve az anyaköny1 legujabb rentleleteinck "égreha,itúsa bir, tekintetlyettes WfJIJ mU!i functi,jl.'rrl dg:t'i ,.,,t/d81uuitúnil szúl, amely

kifejezésből

kiviláglik, hogy nem J;,)'zii118 /yrs hitukloltí, '"""'//! ''!J!JI''''ww '' ,·"úú'f'nt.•!ió/.·,.~,,
'}llab)icalt ro!i!J ultluri:tilt 111 órch G•'r/,J. értcu•lö. méltózta~~ék ezen fonto•
elvi kérd<=st jelet! fels:tólamlá5om •h·tchnélJen -

a mclyhöl ugyhi"zem

szóuak édrhuc ulinden kétséget ki..:áró mrid"n kh·i!:íglik el, hogy a rellll eletnek iméut idézert l O. pontjában

előforduló

A

ugy intézni
azon kife·

jezésnek dég tétes 51:k,'meh .-;zerint •·suk oly l'a]hístanitó, azaz móreh cedek

hi,·atalát viselö, nem p.ecli~ pusztán hitoktat<lst teljesi tő egyén legyen megbizható az anyaköny1·ek vezetésr:,·el, r·~;
, am1· k"l"
.. eJti'gen fontos '. az esu onus
.
ketése k ,:s ch :llások CBzki.izlésél·el. aki a rabbisági functiók "egzésere

'!Ualificálva van, más szóvai, hogy kimondassék, hogy a ,·nuleltthen előforduló 1·allus.rt~tlto
' 1 · , :-;:::n. ;~.e/ll ~'!J/léh, itanl
. '' ,-a'''"'"
1' ., fg•tl
f.iiriilirtlsrz
u .rz: '' hJht
•
r:. 1
'

?ru;,.,-1~,

''lt{pf.• 8C:tÍtutl.

~~~·Í.<.• • ri~tli .ftJnli/tí.,,t.
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Cl'JCsz.

tun ' ' a mag,ls mk~kcdes Ic,•rkcztmg az anyakünn·vezctönel· . 1 ..
. .. .
"
'
' ·1 <cruletbc•h knscgek által történcndií dlaRzt:lsát függöben tartani.
Ki dl ó tisztelettel ma radtam

Lugoson, 188;i. <lee:.-: . ...
t0k. J\ li~pán umm uak :tlázatos , zolgája

ll 'eisz Salamon
főrabbi.
'

Bözöd-Ujfalu.
Végül még csak azt akarink elmond·tni hogv Yett t l' 't'
•
..
•
"
"
'
J
ne osr as
~znmt az egyrk anyakonyn kerületi székhely méo- dec--e 1nb 25 •
k
,..,
~
· ·-en
sem ·apott az anyak. kerül. beosztás elolo-ában semmiféle h' t·
l · · t 't' t
.
ö
r va ,lo~ ~r e:r es. sa megyer székhely s.zol_qabi?·á;jrt l-2 nappal a föntebbi datum előtt kinyilatkoztatta e kerületi sze'khely . bb"
1a IJa
l" t l
·
e ot . wgy a szóban forgó miniszteri rendelet ő előtte ,
..
egeszen n.J!
.

, ••

Örömmel konsta.táljuk, hogy fölhivásunk nem hangzott el
nyomtalanul. Amelyre mutathatunk, az ereelmény egyelőre szerén_r
ugyan, de r eméljük, hogy módunkban lesz hónapról-hónapra öregbedésérc utalni. Kérjük az ügy barátait - és melyik igaz zsidó
nem volna az'! - hogy a gyüjté~t folytatva, miuél nagyobb köröket nyerjenek ~•ma meggyőzőclésnek, hogy itt felekezetünk becsületbeli dolgáról van sz ó. N em szabad <l pusztulásnak átengetlnlink
a:wkat, a kiknek elég lelkük volt hozzánk (;Satlakozni! .:Uelvikünk
nem órzi, hogy Bö;,:öd-Ujfalu községénok nyomorami ránk. pirít!
Vagy nem tudjátok, hogy a keresztény egyházak ezreket költenek
nálunk <L misszióm <t gazdag katholikustól kezelve egészen a
kevésszámu unitáriusokig '! Nálunk c.:s~1.k :l.rról nm szó, megtmtanunk, az elzülléstől megóvnunk, <t ki miénk. Ennyit sem tenni. a
szégyen megérdemelt bélyegét sütné reánk.
Bizonyos keresztény körök, kik úgy tesznek, mintha a ~L-Zs.
Szemlét hirből sem ismernék,bál' lsten észre vettek bennünketmost.
miclőn Bözöd-Ujfalu részére megkezcletti:tk a gyüjtést. Ha ráérnénk
olvasóink mubttatására is tenni valamit, fölhoznák egyenkint. a
mit ez uraldcal :l vak elfogultság és korlátolt fajgyülölet monclat.
Nem i~ egyóbért hozzuk ezt föl, miut bizonyságul arra, hogy egy
szükségcs dolgot helyeti úton törekszünk elintézui. Az előre látott siker te~zi :1.z urakat idegesekké! .Jii azonban folytassuk a
munkht kötelességtudó nyugalommal.
Több oldalról kérelezték : rni a czélunk a gyűjtéssel!' A
szükség:letct ismerik olvasóink Llr. Beck l\Ióricz, bukaresti rabbi
czikkéből. A községnek templomon kivül semmije sincs.;Még tanítója sem. M:etszőjo illegen ajku egyén. A begyülendő összeg nagyságától függ, mit fogunk a, :;;ok tenni való közi'tl végezhetni. Olva~óiuku.t jó eleye fogjuk mindenről értesíteni.
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J<ör.ön- ú.Jt'.l 1.r.

Eddig ada.koztak :
Schmidl Albert Losonc.:; 3 út. - Melczer Somn, Sz.-Pefté ._
1
rd r l frt. - J?r. ~oldzieh:r V~lmos gyííjtése . Budapest: Tószegi
Freund Hennk 2b frt, toszegi Freund Paulm 5 frt, özv. Steru
}L-né 5 frt, összesen 35 frt. - Horhmuth Abra.hám főrabbi gyüjtése I'Pszprém: Hochmnth l frt, Hochmut hné l frt, dr. PillÜz
Benő 3 frt, Rothauser Mór 2 frt, Rothauser Ignácz 2 frt, Altstiidter József l frt, Rothn.user H.udolf l frt, N. N. 2 frt, összeseu
ll: frt 50. - -:\Iilch Miksa gyüjtése Párká11!!: Milch :\Iiksa 1 frt,
Grün\\'alcl l fr t, W allfisch Lipót l frt, Schwnrz l\Iór 40 kr., Langer J frt., D. 20 kr .. N ..Tózsef 20 kr., D eutsch Adolf 20 kr., Les~
ner 20 kr .. Eineter Adolf ±O h., Gans 20 kr., Tóbiás 20 kr.,
Gross -:\Iór 50 h-., N. N. 20 h., N. N. 20 kr., _B'ried 20 kr.. Bler
iíO kr., összesen 7 frt 60 kr. - Kircz József gyüjtése zsidÓ
tanítóképző-intézetben Buclape/ji: Deutsch H emik 2 frt, Kircz
.Tózsef J fr t, Bánfi SáJldor 50 kr., l\Iendl ,Lajos 50 kr., Helmarcz
-:\fór 50 kr., Lederer Abr. 2 frt, Bnlogh Anuin l frt, Stem .Mór
50 kr., Becher Ja.lmh 50 kr., Máinai 50 kr., Fürecli 50 kr., összesen 9 frt 50 h. - Kron H. L. fia gyüjtése dzegszárd: Kron S.
L. fia 2 frt, dr. Lévay Ign;Lcz l frt, Salamon Sámuel 50 h.,
Sa.lamon Lipót 50 h., Sclmlmauu József l frt, összesen 5 fr t.
Dr. Schwarz Adolf rabbi Kw-lsnthe 10 márka: 6 frt 16 kr. Dr. Sidon főrabbi gyi\jtése Ve1·secz »Sternberg József, a verseczi
izraelita ker. hitközség elnökének deczember 9-én ünnepelt ez'iistlakodalma alkalmából« 36 frt 70 kr. - Dr. Bloch Henrik
gyüjtése Budapest: Bloch Henrik l frt, Mandl Mór 3 frt, össze,;en 4 frt.- Ziegler gyüjtése Budapest: \Vinterberg Rezső l frt.
- Flesch gyüjtése BudazJest: N. N. 2 frt. - A szerkesztő
ségben adakoztak Bndctpest: Schill SaJamon l frt, Bein Károly
l frt, Ernyei Henrik J frt 30 h., Detsinyi Gusztáv l frt,
ur. Szalárdi Mór l frt, G. L. l frt, Leipniker Mttnó 5 frt, B. B.
St. l frt, összesen 12 frt 30 kr. - Radó Vilmos g.Y,iíjtése Budapest: W ahrmann Sándor l O fr t. - Dr. Pm· ls Armin főrabbi
Kecskemét: dr. Perls és neje 2 frt, gyüjtött pénzből l O frt, a kecskeméti hitközség »egyelőre« J 5 frt. összesen 27 frt - Izr. hitDr. Weisz Iguácz eszterközség Túrocz-Bzt.-Má1·ton 10 fit.
gomi főrabbi egy bkodalom alkahnhhól gyüjtött Pcíd,-á'~!J~an .10
frt 50 h. - Kóhu Lajol:l tanító gylíjtése Bada: Kóhn LaJos l ±rt,
Deutsch Ilonka k. a.. 50 kr., \\ralder Jakab 50 kr., Gerlócz;y
Gyula 50 kr., Spitczer .J. 50 kr., Stricker S. 50 h., Bassó
50 kr., Lichtenstein .J. 20 kr., l\fandl .T. főkántor l frt, Klem
Hermann 50 kr., Boschán Feri 50 kr., l::lcholcz József 50 kr.,
Basch A. 50 kr., Hajduska 1\tiór 40 kr., Deutsch Mátyás 50 kr.,
W eidinger Pál 50 kr., Reich Bernát 50 kr., Reich Gyula. 50 kr.,
Id. Reich Vilmos 50 kr., Reich Salamon l frt, Roseubaum Bernát 40 kr., Zweig l\fór 50 kr., Schőutal !'íO kr., \V eiuberger Zsig-

a

Y·

''

d 50 kr. Brust Simon 50 kr., Steru Vilmos 50 kr., FleischJDOD 1\/f an ó' 50 kr
Rosenfeld Emil 30 kr., Fridmanu Samu :20
JD 3.UU :L<
•
.,
1\.f
1 N N 50 Jn., B
h'
. . N. N. 20 kr., Deutsch lhárk 50 >:r., . . . .
.. os~ .a n
kML;. 20 l .
Jakab 20 kr., Basch i\Ior 20 kr., Schou Geza
n.,
Sára k. a. 40 kr., R'1pp S amu 20 kl·., K'h
o n L'1po't
5 0Otk.1 Deutsch
20 k .'' F ·eucl Emil 20 kr., Mandl Matyi 20 b·., Schön József
Br.,0180
. 1 Zsirrmond 50 ln. Po1lák Bernát ±0 kr.,
Drtvlll
kr
o; b
'
Ad lf 50 l · :'i
40\r., Weidinger
József 50 kr., dr. HJermahn?-tk" ~ · _ r-~ra.J cz d':
Brauufeld 30 kr., összeseu 2~.. f;·t. - . zr. l o.zse.g ~t~ p~ ~a.
15 frt. _ Eisler Mátyás gyuJt3se Paty: E1sle1. Sanelor l fouul,
· h L ' o't 1 frt 50 kr. Schwartz 50 kr., Wersz Hermann 50
ReiC
Ip F. és társa 50' kr., Sz. A. 20 kT.. F ru"h au f l:._>,ezso
... :J.·u
kr. Mandl
· L'll)o't 40 h·
:\u()'enstem R. 50
kr ' "V
'CISZ
,.,~b
- .kr, Spat~
. 'h'l.J. 51J
50]kt ..
.::r ..
B ., h. h G 50 kr .. Auspitz A. ±0 kr .. E1sler M1 a y
Y· 50 kr., Krammer J . 20 k r.. R.
H acrac
eufelel Ignácz
eiszne· ,urh"lr
o )..y ')11
~
kr Herzfeld Adolf 50 kr., Klein Herm;l.mt 60 l~r. , G-;\~sl H . .':lll
. b al·clt 20 kr· ., Herzfelel József 50 kr., E Isler_.
40
kr ., R em
.. t:laUluel
l l f' t
h.'' Aus itz Babette úrhölgy 50 kr., ~· N. -±0 kr., osszesen
r.
so''kr.
Dr. Kaufmann Dávid gyüJtése. Buclctpeljt:
l\.n.uf.'
5 f ·t Gomr)erz Z si O'moud l O fr t, osszesen 15 ft t. .
DL
mann
r .,
b
n •
.' cr , .. ]tés dr
G runwa
..
ld 81'gmond üO'yvédMw·nwJ·os-,-..,ztge
·
e
.,
~ 1 •apro ".~u. ·
Altmann Izidor urnál tartott P;Lszr~an« :_5 r.t.
.: .: , ..
._
E, f'l"l adtak Kircz ,Jozsef tamn kozbenJaias~ul. Bud;l.
E fi:t kiadók ;) péld. Deutsch He unk magyar
1
Pes t en . zLe~.O\\o yu 'I
•
< - ' .dz ars.::. mayyar ~::r.
·
t 't'
, , , . , . k"-'- • 'ből
an~ u-e!l.'ft si'llf
t •
·mao-y ar fordítássali Opéld., abc az I;
a ~ ; . 10 'll Radó ~lvasókönyveíböl :1 II. oszt. ~zamara
slzO m;~a '1
c ~szt.' számára 10 péld., :1 IV. O«zt. számára lll
pe egyesületi
.,
péld.,
imn.könyvbőllO pe'll'
c any t ·
.

Schőn

~d.

:~u

S~hön

1 11

~

c~r.

y

z

f~·c~~t~~~:~ öot~:;,e

o~zt.

rH.

<

A készpénzbeli "'dakozás tesz tehát eddig 265 ~.rt_ 6 ~r·:~~~
záadva az előbbi füzetben említett 10 frtot, "' szerkeszloseg reszei ol,
összesen 27 5 j1·t 6 To·.
..
Ez osszeg
a p es t'1 hazai
' c

első

mölcsözőleg
elhelyezve.
A gyüjtőknek és adctkozóknak
köszönetet mondunk.
Folytassuk !
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,
, . .
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.. _
talmrek-peuztai b<m vnu gy u

összesen és egyenként szives

r, r,
J<'ebr. 22-ún meghalt NeiY·Yorkl.Jan 53 PVC" konlbau d1·. l.Jammsdr

LtpÓI, kitiinii ~cnés~. A hatvana" ,:,·ckl,cn Bot·oszlóban, 1871 óta Ne\1
YorkJ,nn nagy r:s <íltalánosa n elismert énlcmeket szerzett miut a zene•'J"r
n•i,·diije, z~neint•::~.etek sikerc,eJJ müködö megalapitójn ,:, ,·ezetöje .
i\lárczins l l-r:n meghalt i\letzbcn .í 7 ,:'""" koráLan
Lo tharingi!Ínnk közti"zteletbcu tilló föral.Jbija.

ÉRTESt Tő.

Biyott 1.,

i\lárezinslmu meghalt \'e•·~clliben ' Olaszorság) t;;) é1·cs korúLau

lov. Lee i ./rí.o>rf Nu já• l. az otta ui kiizst!gnek ll-l:) í óra mbbija.
ntilag j:; miiködött.

Országvilág.

i\Iún·:r.ius :HJ-<ln meghalt J\.. openh~ig'Üban f);;

ZsicM halo( t:tk 188.1-!Jun.

,;\"C:;

knr<Íhan

IrorlnlIJ,,u;n

J 1Jel, kitiitHJ r<:1Jncts~íi.

.Tauuti r :2-:íu megl1alt Púri~Lau 42 Lh-es korában Jfortia _lJ·no/r/
<lr:lmairó és a » Figaro « egyik legkiválóbb munkatársa.

Május 1:>-éu meghalt Hamburgbalt Dr. haw·.wlut Júc.".r; az ottani
»Nev(; scilóJJlC< czÜntl köz:,ég tudó:-; rn.JJbija. ki a;.-;elótt ti 'tbh németor:;zü.~i ,:..,
Jwll !lll<liai kiiz~•:gben miikö:!ött.

Jauu:ír l O-én megbalt Drezdában 7 J éve~ koráball dr. Jal•o&.,o/ ,
11
l. lJ. egy ottani leáuyuevdő inlé><et ttllajdonosa, clöbb 20 évig rabbi

i\l,[jus 1 !h: n meghalt Balatoufliretleu í U é1·c, konluan Dr. Hrí:."'!l

1\Iariem,·erderben (nyugati porosz tartom,lnybau). Számos tankönyv, if}tl-

./ó.:;.;(:j, lovag

s>lgi irat é, homiletik ai dolgozat jelent meg töle; k[ílönösen ismertt<! tette
ne,-ét a több kiad:ist c:rt »AIJtalion " r·><imii olvasókönyv.

1864 óta

t:,.;
111.

királyi tan~lCtiO;;, 1811 l

Óln.

a pe:-;ti izr. kórh;.Íh ignzgató,ia.

kir. tud. akadémia Je,·clezij tagja. A 4.0-e,; é,·cklJf'n meg-

alapitotta az izraelita magyar egyletet ,:s ki~ult;c
J

Február l-eu meghalt :IIenínban 43 ,:ves korábau Smolenskin Péter
termékeny, nagy tehetsr:gu é:; merdsz :-:zellemii héber iró. Regényei

:t

fcnrikkel együtt,

:l;.-;

Ju 11 ius 4.-éu uwghalt Miiul'l.enbcu, 7;)

uél):

l t;J ti-lmn. dr. Poll:i k

ebö magyar i 21·. l~vld..ili}H!t.
,:,."' koniban,

_lf u.:óucln,·

~Íb 1 ·olulm 1 hank:.i.r ~_ls numizuultiku~. a zsidó iroilalomuak holtiglan :-;:.:ak-

1

betekiutést nyujtottak az orosz zsidók életébe, » Hassáchár" (A hajnal)
ez. a. adott ki 18 71. óta Bécsueu egy gazdag tartalmu és ékes héberség ü

rrtö ,:, JIC1lle~sz i vii pártfogója. A Habhino\·i··z »Dik<lukc i:'zófl"itn<c ezimii

ha,,i szemlét, mely nagyon elteljedett ,:, a mivelt orosz zsidósúg egyik
főorgauumá ,.á lett.

fontos munl<:ljrinak, melyböl CL!tlig l! köterjelent me~;. " tette lehetön:
a kiadás<lt és Yrgrrndeletileg hizto,;itotta folytat:b:ít. Gazdag és értéké~
könyvt.lrt gy iijtött. mely 160 hébe•· l;éz imtot, ,->0011 lu:J.,.,. lHnnk:lt ,:,

Február :!-áu meghalt Aradon Gtl ,:ns korábau Steinltrwdt Jakuó,

főrabbi,

'"l1nos egyéb zsidó ,:,.dekii muukát foglal mag·ában.

kit épugy tudományamint müküdése a hazai zsidósú.g vezcirférfiai
kii><r.: emelt. (L. LövelJheu róla a ill.-%;;. Sz. lL 280-235. J.)
Febrnlir 15-•'u meghalt P!ltlwliJáa JU éves konlban .lfurpuryo
:l.Y.

ottaui egyetemen a

rektorrá.

stati~ztika

tau:lnt. K•:t ízben d lasztották egye temi

Harmincz ,:ves kodiJau lett uz olasz parlament

18 7 3-ban a

E~rál

tagjáv,[ é"

,Juniu:; lG -:in meg halt Jcrnz~<ilcmbcn .\uplrír .fakaú. jeles utazó, ];i

d1qi Ara.biühnu. TtHli:í.ban ~:~ egy1'l> ur:.;z<ig-okl'tlll tdt ntnzá:-:ait igen 1:r<h•keR ,:~ fontos uj anyagot tartaln1azú }a:ber mHnluihau lf'irta. Euuek ('ziuu·:
Eben Szappir, l. kiitd ll:itiG. IL kiitd l b 71.

földmivelés- . ipar- é., kereskedelemügyi Jniniszterinmba"

,JuliH" 1 !l-,:11 mcg;halt Salzbrunnlmu lll ,:,,., knnil"'"

liu·vu·

Dr.

államtitkurni. 18 7 9 óta eg;é,zeu a tutlomáuynak élt. Mnuldi rLa statis-

Os,:;{,í,·, a boru:-;;~;}/)i eg_veh·men <l :t. idegp~ltolo;.!:Ía tau:íra.

tica c le scicuze murali " , »L·i,truzíouc tecuica iu Italia «, »La demoerazia e la seuola« stb.) nagy elismerr:sbcu •ú,zcsiiltck.

Jnlins :!:! -,: " 111eghalt Bom,;z]óban Dr. jur. """'il'""""• ki tübh
Z:-5iL16 tartalunt dbP~zfqt:F-t irt 1;:-: a nt!ml'torszti~i z,i,lt'tk . zt·n·f·zkedt!:-:i moz~
u·alnwiLa11 terékenv l',::-;.d vPtt.

Febr. lií-t'n megl•alt Brombr!rgbcn 7;) éves konlban lJ r. 1hbltul"(//

Gyula ottani,

azelőtt

Gnesenbeu rabbi. () volt az elsö, ki l'oscu tarto-

mánybau behozta az i.'teui ti8zteletnél !l w'•net
orgouát.

hitszóuoklatot

,:,

nz

.

,J Hl i u< :!H-:in 1ueglwlt lltlln<galt,iJeu l lll

,;H,

kor;iuan ::;ir .1/unlt-

huzgú 7.siuó é8 a
ha~afi t•n:uyei eg_n·siiltek, kinek , ... ,.,:t lu\hisan ,:, ti<ztelettel fogják

!iur·r· .\luz1"-s, Brt., kiben a páratlau emberbarát. a
lelk,,,

~f...H•Y.\n-Z~Il,,·, ~Zn1r.1:. 18HI). T."Piiz.

.-,

G(;
DR.

mindig l'mlegetni, rnint ~z1Üadunk egyik lcgkidlóbb 1<s legnemesebb zsidó
:1bkjlit.

\L. bö,·ebben róla l\L·h~. Sz. I. .) 03-50!1. II. 151í -Jfifl).

.\ugusztnti l

·rn

meghalt Yclcn~zl'bcn 87 éves korában htíró

STR.\.Si:l)LI~X

1: IRK.\;-; .

(i/

galnutkban élénk rétizt Yett. ll:i49-heu a schleswig-holsteiui bn.dsereg alorvosa

1'rtrfs

I'Olt ;

1855-beu berlini gyakorló

Ol'IW.

1Hr ekkor kezde kibouta·

d, ·i Bunrili Jal. a/.,, g·azdag emberhad t, ki 1841:i -ha n é~ 18i 9-J,en politikai

kozni szlikcbb köréből; a közligy szolgáln.táiJa lépett, melybeu természe·

,zercpe! i~·' í,cJt. mint a ,·elcne:.~ci kö11társaság lörvr:nyhozó tPRtiil Ptr:nek

teH hajlamai, jótékony szive és emberbaráti jelleme sikert hiztositánn.k számára . Ez i előben a Scbulzc-D elitzseh szol'i<ili~ törekv,:sc i dominálták a hely-

kidlt'> tagja. Ilimc1·es gylijtö 1•olt é' n •níin:szctnek iRmcri(je.
.\n~n,:.~tn' :?:hín meghalt Roll'slcybcn (Derhyshirc, Angolor:<z1lg) .-,7
,:, ,,, kor:íhnn Dr. IO:rrlisc/, JI<ér!.·us , n bil>liai tndom;iny egyik fiik,:p,·isclöje

zetet. Strassmann 1862-ben életbc hívá Schulze·félc alapon az ily czimü

Angnlor;;ztigloan. N"élllctm·,z;igból jött l 8 Ul-ban London lm, l1 ol sok ,:vig

1 863-I.Jau polgflrtársai nak I.Jizalma a városi tan,íc~ba hi d meg,:, l 8 7 :> I;CJI eiuökévé válas:.~tá .

kölcsöntársulatot: Dic Gcnos:<enRchaft,bank rle' Stralauer Stadtviertel>.

a Uotb,•hildh,[z];an nc1·clói :illás(foglaH el. Irt angolul egy teJjcr1clmc,

A ,zegéuyiigy volt a tulajdonkepi talaj, melyen Strassmann ,ud,lso·

kritikai konHnenbrt ?IIózeo iit kiinyvére, l'alamint egy héber nyPll'tant;
111:nwt ny1·h·en költeményeket ,:s filozofiai r1olgozlttokat.

~at,

maraclaudót alkotott. Ez ligy foglalkolitatá tanácsiilésekeu, bizotb1Í·

gokban majd szakadatlanuL Még is

Auguszltb 30-lin meghalt J>o;cnhen 6 :l éves korábau .Ju(jiJ lJtmát,

I'Olt

sikere. 1869-ben m1ir megalakult

az ottani kere><kedelmi karnaninak valami nt a városi képviselö testtiletnek
kö:disztcll'tben álló r;; tudományos mivcltségit elnöke.

Berlinben éR késöbb súmos uagyobiJ német drosba11 a »Y erei n gegeu

AHgu:<ztnH :1 Ü·1Ín meghalt Reichc nauban Lllrl!lss!J Gruts "llúr, i~mcrt
lapkiadó ,:, iró, volt miuis:.:teri tanácsoH.

liiuben a JH'met szeg•'nyeket ápoló jótékony egyc, iilc.tHek és tagja 'zámos
ótékony int1::.:ctnek.

Yemrmung unc1 Bcttelci «. A berlininek elnöke lett; elnöke lett nernkii·

1882 . óta tn.gja volt a porosz képvi,:elölubmak. Ez tivben egészségi

Dr~czember (j-:in meghalt Berlinhen, GJ eves kodbau , dr. Strrt8.v111'n'" Farkas, a berlini drosi képvi selő testiil et uagyérdemii elnöke,

állnpo tn. miatt kéJJytclen n>lt 1·is:;zalépni . •\!apeh-ét, mi:;zerint politikai é,;

a po-

felekezeti ha rczokuak tanácstestületben nillc,: helyök, szépcu nllósitá meg.

ro,;z ors:.:ággyűl,:R tagja. ''L. bö1·cbbet a következő czi kkben.)

.•~zonban egy mcsterségcseu szított mozgalom, mclynek Stra"smauu 1·nlt
tulajt1onkép czélpoJJtja, cliadaltuaskodui hltszott.

Deczember t 9-én meghalt Paksou, 83 éves korában Ungár .Jóe',
40 rv óta az ottani hitközség fömbbija, a talmudi tudomá ny nak egyik
legkidlóbb tekintélye.

E mozgalom azc,nbaJJ személyéhez ,:oha uem férközhetett. A telje,;
ti szteletet és clismen:st még azok scm vonhaták meg tőle, kiknek nézete i
az övéi,·el homlokegyenest ellenkeztek.

J) l'. :::l tra::-;~:M.u <:tllll .B\u· kw-:.
1821 -

Az elhuuyt minden t;\madást, mely nem a tauácselnököt, hanem a
zsidót érte, máltósággal utasitott cl és nem sz iint meg soha az egyesről az

1885.

egészre terelni tekintetét; az ellentétek J<icngeztelésc volt föczélja és a

A nJmet zsidóság rövid három t!v alatt l•árom nagy alakjának clveszte fölött kesereg. Magnus, Lask er, Strassmam1. -

fölött a borongó kegyelet virraszt. J•\ljdalmát enyhiti a

Kinek ne1·ét e felirat viseli, a birodalmi vtiros tan:icstestliletének 1863.
óta tagja és tizenuég·y év óta elnöke volt. .\maz érzelem, hogy Berlin a

tőle oly gyorsau távozóhan egyik legjob]; polgárát veszité nemcsak az
egy irányt sem véve ki -

y;iros kö vetelh et Htinda>:októl kik szolg;Uatnkat ucki felajáulj>ík. Ehhez
él'tett Stra"maiJJt a nnyira.

tudat, l10gy a

nagy világl'áros és az egész mUvelt Németorsz:lg ki,·e~zi részét abból.

összes napilapokhan -

uézetektöl eltekintv e az éltető erőt pez:;géshe hoz11i , ez az, rnit mimlen

l\lindannyia eml•'ke

.

M01y en lllegható iiuneppl: niltuzott c fértinn ak 9-t:n déli 1 :l órakor
végbement tcmct1;se. Csönde,:, egy><zerii lakti lJól a I'Örii>< tam[c,·palotába l'il'ékaz cgy,zer[i zsidó tete mét, és ,:p azon helyen, hol

:t

berlini tan;lc:;-tes-

tiilet elnöke java erejében köszönté fel a tclegmph-konferencziát, nt t feküdt

talál méltó kifejezést,

tetenJC egyszcrii koporsójábaJJ. Körüskörill p:ihna·crtlö ,:s szomoní fiíz,

hanem az összes polgárság rétegeiheu az igazi tisztelet és hála hangjan
talál visszhangra.

gyászf;ltyollal bevont kandelauerekben hatalmas gycrty1lk, súmtalau ko-

Élete rövid vonásokban ez : 11:i 21-bcu aztiletett Lissában szegény
sziilöktöl. Orvosi pályára lépett és a uoros?.lói Burschenschaft-féle

IIJOZ ·

szoruk egyszei·ü sokat mondó felimtjukkal. »Der Magistra t zu Berliu. «
»Das St:tdtverorducten-Collegium zu Berlin.«

»Die deutschfreisinnige

Fraktiou des Heichstages. « >> Der V. Reichstagswahlkreis «. »Die alteu

5*

li~

llerreu Jer Brc;lttuer Bur8chenscl.t1ft der Raczko. « »Dic Verannung<<
»Deutsrher \'~rein flir Armenptlege und 'Ynhlthlltigkeit«. » Yorstaurl und

Klein Ignácz emlékezete'.
Debl'eczeo, 1 ö h il. rlr .. r.rmlwr.

Repribcntalion der jüd. Gemeiuuc zu Berlin.« »Die Stadb·erordneteu zu
l{logau.« >> Dic Gcuo;senschaft,bank de;; Stmlaner Stadtviertefs «. »Dire,·-

) .. ]dizelnmlt mtpokbau Klein Ignflc•r. urat. rgy kidló jrllcmü '~"

;1

tion deo Kr:lllkenhause" Fricllrichshain «, barátok, rokonok rengeteg ko-

;;;~Ó h•gYalódihh ,:rtelmrlwn kör.lwrKlilésLen ,lJlntt hit;or;o;nsunkat ki,értiik

n<~.

örök u:vugnlomnl. Klein Jgn{tf'r. fi\ldhirtokos \'Olt. 7fl ,:,·rt élt. Pg~- .ielf's
c~al{trl f1·jc ,:, s;~fÍmns tis7.tdethrli l•i~·ntn l 1 iRc!i.íjp mlt. Egyikr ,·olt ri

;;wrui. Egyszcrüségükbcn ép oly llleghatóan IJeszélnek c feliratok mint

elhunyt életfeladaUt birgyazó tc1jedelmes remek cmléldJeszédek. A cs:i"·:úr 111é!J kttldctt /,ii/dúl/ a.: ii::regync!..· /,os.:orut, a császámé rés.:uéténel.· le-

ay,on

dlih:J adott 7.·/:fl·j,::t'd. A t::uuíc:;palotn tornyún félig fell'ont zá;;zló lc•ngr.t t,

krk önY-<'flrn sY.olgtilat:i t tilzték. f\y,iintelcn nmuldss>Ígát tilclfb és polg:ír-

111 inllink>'•bh

ritk11lr'l frrfiaknak. ft kik c!Jdiik fr·larlatánl a közrnJ,..

me! y Berlin lakóinak tudtul adja, hogy a 1 úro:;! gyá;z ,:rte.
A királyi kép1ioelettől kezcl\'c :t legutolsóig talpou 1ull, hogy
adózzon a nagy férfin emlékének. 1•\•rckcnbeck föpolg<lrmester uwleg, 1elöd
~za vakbau dicsöit..i az elhuuytuak a v:lro; szolg:llatábau kifejtett müködé"ét, rámutat\ a a uagy csuportra: » bajtársai valátok; dolgozzatok szellemében lo\·ább és bíztos a siker. «

t;[rtiainak os:dathul Sí\Cretctc jutalmazta. Ynll:í,;killiinhsclg nrlklil ti,ztPl
ték öt é!Ptéllcn L:s 1a ll:iskltlönbség nélklil siratUk öt meg ha !:i l akor. ,\ z ,,z
igaz tis";tclct. az a meleg

rokou~zcnv . m e )~- iit

munlds c:lete alatt kiir-

11yezte, utolsö sngarain1l aranyozta ra,·atal:\t is.

rt"

a legidősebb emhc-

rek scm cmlL:keznck ana. hogy az alföldön y,sirló temeté> ily impozt\no

és tiszta részYét mellett ment YOlna yJgbe, mint nrlwi Klein Ignáeze.

A tulajdouképi emlékbeszédet Virchow tartü ; és ki lett volna inkabb hi,-ntn< a nagy halott fölött szólaui, miut ö, Berlin legjobb polgá•·n,

a jó és mindcnki által ked,·elt "Klein hlirsié". TcmrtL::;én megjelent

ki itten oly egyszeri\, meleg, megható sz!Wakban szólott és ki mindenko-

gróf D egcnfcld föi~pán vezetése alatt a mag~·ar tiszti kar. :"imonffy polg:trmesterrrl ,q,:n n drosi tiszti knr. a kir:\1~-i tön-én~-,;zék ké1niseldr!

ron a nagy reformok és institntiók szellemi részese, melyek Forkenbeck és

ben Szögyé11y Pluök é;; több birú.

::itrassmann 1·ezctése mellett testté váltak. Virchow beszéde a hatin·ozott

több jeles tanára . .Az lig)·,-écli é~ on·o~i kar ki dió tagj ni, a b ton ai tisr.tiknr,

plasztikus jellemzés mintaképe volt. Az elém szabott tér klllönben nem
engedi meg, hogy a beszédeket részletezzem. Helybeli lapok állitása sze-

" pé 11 zintézet 1•k ,:, ef\'.'·éb tc,-tltletek nz<:rf,:rfiai. f': zón l Debrcrr.en drM
8Zine ja,·a. A gytiszsy,e rt artá~t Dr. Hoscnlwrg araeli rabbi kititnií ,-zúnnk-

rint Waldeck óta hasonló temetést Berlin nem látott. Nem lehetett ugyau

latn Pmelte, l:s nlir1ön a megtört csahíd a clníga halottúl dhncsnzott, h-

uniformist látni, hanem mindamellet.t az egyszerli menet a maga uagysze-

vés szem 111anu1t sz:\razon . A mrgjrkutckct r g~- f:ijrb lom. cg~- n:szn;t

:t

rcfornuít ns főiskola réHzérLil :lnnak

rltségében felülmult mindeu katonai pompát. Mert a polgárság szine-java

rgyesítrtte és mínrlr11 olc1alrr'l1 a le)!·,zehh jrllem\-lln:Í;;ait hanp:nztatbik <'

haladt a ravatal mögött. A ravatal előtt piros bársony v:inkoson vitték az

11 Cl11CS

elhunyt arany hivatallánczát és ennek közepén huzódott meg szerényen n
vörös sasrend. Ez volt az egész, mit az állam bilsö elismerés jeléül egyik

rs ha;!laJiaR fc:rfinuak
l-fn. c· snrolmnk jc·len folyúir:~t lutsáujnin lu, lyd kt:n·k . ng,,- rzt :lZI!rt

legjobb és legbuzgóbb polgárának nyujtott. De jól van ez igy, az elhunyt-

teszem, mrr t ay,nn férfiu. kirtil itt szr'1 1an. n zsirlrí ft'lPkPzrtnf'k egyik h·!Ilnlzgóbb hin' c:s h:lr ,;zerénycbh kfiruc11. ldke,; hnjnob mlt ,:, mint. ilyPu

uak bi:wnyára uem esett nehezére, hogy klil:;ö kitüntetéseket nélklHöznic

megér<1Pmli. l•n;:-.' Pmlékezctr azon kiiröklll'n is mrgiirUkíttessc:k. melyrk

kellett. A majd három óniig tartó menet alatt a közlekedés szlinetelt.

az ily Ps7.mékrt kegyPiettel ápolj:\k. Klein Tgn:Í<'Z ur fiatalal,h koníbau
kJv;Uú mértrkbru :\polt:l ,, z~iclf> tmlomti11~ t ,:, :1 kor ti.ihb jeleselJ b tnlumdistáival c)!t:llk turJnm:Íil.\-O:i c:rintkPzrst tart<Jtt Ú'llll. :-iÖt kt:si)bh is, mi(lÖn nagy gnzlla~águ r~gc:~z · t.e,·~kcny:=;égét ig<:n~·hp ,.ftttl, un~_,- eli):o~?.('l'f'Ít\t

A sirkertben hazánkfia Dr. Maybaum tartott remek beszédet, mcly
a gyászos ünnep méltó befejezése volt. Beszéltek meg si1ja felett Forkenbeck, Virchow és Löwe, a katholikus főpolgármester, a protestáns tudó,;
és a zsidó gyáros. E három szónok neve egyli.ttesen képviseli azt az esz-

tl'[ foglnlko";ott nz r :.::r.akha Yágú kútJP,ckkel .\. nmgyn.ro"'"l:Í'-. n z"idr'lk
blrsadalmi hely:r.cte ja dt{tsának krnVRc nagy mértékhl'u foglalkozt:ttták.

mét, melyet Strassmann egész életen :it megvalósitaui igyekezett : a humauitás és emberszeretet eszo1éjét tekintet nélkül a s:.o:emélyre és vallásra.

Berlin.
V. Á.

JI

Amikor az i:r.gnb\snk hazt\nkhau legmaga8ahh hull:\mokat nrtck, a meghnlclogultn~k ~H'm "P:" ]1arl'zllt kcÍlPtt dnlin nznn t'lO'mekkel, melyek
fiiha<lisz>Íll>ÍF-uknt :1 ,~;, 111 ~;.~ 1 : 11 0 , lmt,irhnH iitiitt,:k f,•]. ,:, a <\('ht'<'<'Zt>ni kn-

(()

' l' \N Ül{\',

l l
:<1<\in<.\, lll<']~'JH?k lrp:n1gihh tag,in n>H, n<'m <'g,,· hl)('n ,·olt R7. inlwlyl' oh
, , ·c;g · Söt többnyire lllég azt is tudják, hogy Am-lJa·{u·ecznck
1 . -arecz~
HL •
ilsidósáo·ban nem valami czimeres prediktltumot jelent. De miut:ln
Jen1u, a "
"
'
, . .
.
. 1eu1n· l'ítia
és tudja, hogy :;zomszedJa 1s c;;ak olyan Am-ha·arecz,
< "
nmJt

jrlrnctelmrk, mcl~·<'k n jelcnYoltn kn t cRo<lálatm ,;, tiR7.t<'ktr•' i1ulítot·bí k ;
1

j•i Kki11 h<írsi ir:í11t, ki hittndonuín~·a ga,-,<ln g hídból ,·ngclo;;ta p nritty:íit
:1

lwl~·i nnti8rmitn Hagy;;<Ígok fcjt•iht•z. i'\Iill(lig- g~·özteRCJJ hagytn oda
11
uwl~···11 ,qpt,;t i;; ké~zségp;cl frláldoztn ,-olna az (i hit<•, n mi

.
no·a ·' R másrészt Van elég m:Í,ti igenis jóbaug:lásu és keresett
unnt
J'ó lll<•o'
cúm és predikátum, mire a j elcukor zsídója, a közéletben való sikeresebb

<';;atntért.

hitünk<:rt.

E,-, icliihrn tiirtént. hogy av, ottnni cv,ukrásv,at rlött cg~· llfi-

törekvései révéu,

;,;.Yohb mi bírsa~rlg iilt cgyiitt. mrl,Ynl'k kiizpontj:H rg,,· élményeir{il ,:,

]t}ít

<'X\'C'Jltrikns !lolgair<.'>l ismer<:'tcs gróf képc,-,tr. A gróf. ki bü><zkc ntTa. hog,,·

Miuthogy azonban Golclziher, a hitbuzgó jeles tuclús, (s már az

n >'7.1Ív,nrl lcgj<•lcscbh t\{rfiai'·al érintkezéRben állott, a jó izléRscl Ö><Ri<\ef 1:rö-

0"t

nrk tnlálta. hogy •>raUnrz>lra jon-jon g,,·nnrlnt. nknRztott z;;ídót <tbníz"lú
swbroc,k;it fiigge>":<zen.

lHír"i ". kit, alig hog~· a társas:íg köv,rhc l1:pctt, 11~·omban figyehu eztPt trk

nézve is, még mindig oly veszély, mely annak »közjavát ''eszélyezteti«,

hel~·éröl éR a grófhoz ki\z<'Pdve, illede!Jne~ hangem kö,·etkezéíleg ~z0lít:í mrg:: » Kedve.s g1·ój w·, l•fi'-

i;; a gróf 0ral:ÍHCV-<Íra. Az öreg Klein frhíl!ott

telHít igen elismerésreméltó következetességgel s bizonyára míudeu helye
seu gondolkodó ügybarát lelkes hozzájárulásával, odanyilatkozott, hogy

Ldttmn

azt okvetetlenLll elhárítani, még nagyobb elharapódzását megg{Ltolni, a

rdcasztott olállt, tótot, czi'gányt, magym·t, minclen 1·endiit és valldsut, de ul.·a.•ztott z8idót m~q nem láttam.

Mntas~11 c,;nk qr~( m· az óraldnczdt. .

bajt gyökeresen orvosoini kell. Az orvoslást, a megujjulást, az iic:~öt, c

.«

tekintetben Goldziher elsö sorban a pesti hitközség hozzátartozomak n

.A bír~RB<Íg ha ngoR hahotrlr~ fakarit é.~ n szrllemc." gróf restelkerh-e g-cnn-

javára, az ottani talmucl-tóra·intézet olyatéu ujjászerve~ésé~öl várja, m.ely-

holta br kabátjM az cgyRz<'rli, ~zerén? öreg z;;idf> tekinteti' elöl.

uél foo· 1·a a nevezett intézet »a hitközség tagjai gyermekemek megadJa .a

~IoRt már nem harczol ö1·éir:rt. nr111 krres fel titkoll Rv,rgy<"llÖR R~,{'
grn~·eket. Ott n~·ugszik a hideg fölrlbe11, n hol lll<:'gsziinik mill(lrn ki.izrlc-

lehető:éget,

hogy belölLik zsidó vallásunk tudatos hi1·eí és valhísos aspt-

ráczióink lelkes elömozditói válhassanak« -

Leg,,·Pu hrk<' r!;; >ílrlá;; e hantok felett'

lem.

felhiv ott nagyérdemil pesti bitközség elnöksége), rö,·id, ele velős meg·

oko l"as mell ett tlO'Y
" találj'a , hogy ez az Am·ha-áreczség igenis nem csak az
egyes zsidó hitsorsosnak uem válik díszére, hanem az egész zsidós<i~ra

Épen kapóra jött a mindig harc,-,ra k ész n Klein

zel járol..· a l!lfolczranlwz és életemen dt sok rnindent tapasztaltarn.

igényt emelhet, hát nem lnlnja, nem röstelli senki: JH>

legyek Am-ha·árecz!

a mely drakozás s az

intézet czéljáról való felfogáshoz Bachrr tanár is az ő igazgatói elölerjesztésében nagyjában hozzájárul.
.
Hochmuth és PerZs pedig ujjabban ugy vélekednek, hogy a mt

Tan ügy.

A pesti izr. hitközség himeves
nagytekintélyii

áreczségnek a l'irléki Am-ha-áreczég uem áll mögötte, hogy 0 "- sem 1 ~e' fi g)
.. r l m et· 8 hogy végre valahara
nyel és érdemelne ke,·esebb gon d ot es
.
,

titkára, <k Roldzihm·, ki jeleR éR

orientalista létére megengedheté magának . hogy

azon

kitünö »emlékirat«·bau, melyet a talmud-tóra·intézet ügyében hitközségéhez benyujtott, a magyar nyelv szótárát ezen uj szóval: » Am·ha-áreez·
ség«

gazdagítsa, sziikségesnek találta, azonnal

rt

pesti hitközségre szól, az szól a vidéki hitközségekre is, hogy a mi oti
, 'kb
· az,
, hogy a főváro~i Am·baszükséges, az ugyanoly merte
· en l·u ts
. ,

hozzáteuui, hogy ez az

elérkezett \'Olna már az ideje auuak, hogy

..

a

kiizépiskolai Intoktatus

eléggé ügyes-bajos dolga is országosau reudeztessék.

.

Minclezek ellen nekünk, természetesen, a legkisebb kifogásunk smcs
és nem is lehet. Söt ellenkezöleg, a legnagyobb háhíval vettLik mincleg;ik

idegen és uj bangzásu szó bizony nem jelent egyebet, mint a már meg-

oldalról a jó ligy melletti hatúsos buzgólkodást, é~ teljes szinel és lélek-

lehetős

..
· ' n t'1 JO
· · k"n ·a'natok- és
kel ltOzzácsatlakozunk az ngy
ua
· Yárakozásokhoz

régi

keletű

és jólismert »vallásos tudatlanságot.«

Pedig nem volt sziikséges. Nem volt sziikséges e magyarázatot
adni azért, mert, bármilyen alapos, fájdalom! Goldzihernek azon pauasza,

nemcsak de az emlitettern összes fölszúlalásokban kifejezésre jutott alap'
.
'.
· cr' ok me"g)
" ·özödvc,
gondolatokés ezéizatokhoz JS.
Hanem azert
ug)• 'a"y

hogy az Am-ha-áreczséget »én·öl-évre uöni 1:s tm:jedui cugedik ;« s bár-

maguk az eddigi fölszólalúk sem fogják rosszaini a fontos kérdéshez Yaló

mely magas fokát érte légyen is el valaki az Am-ha-áreczség rangfoko-

lllég további hozzászólást _

zat.ánllk. annyit av.é1·t ma

mégi~

mdg miurlcuki tud, hogy mi az a7. Am-

akár ha az a részletekre nézve, az üvéiktöl

w:miképen cltérö Prcdményre találna i~ ve:r.etui. Süt tal:ín nem sokat

'l' \NÜ\1\.

merek, ha azt állítom, hogy igényteleJt uézetCHI s;~,crinf mind Hoc1

111111

th

miud Perls, ttilságos mértékbeu foglalkolint a }Jesti talmud-tóra-intézet

,
;"vc j~ er. az a. mi a:íl én reménycimet e"v kiss<> lc-Iehiít 1'
Az
ló ·an1 n< "
"'"
.
. :ézet mindYégig a kör-épi skolai tanuló
Síliikséglcteihez és igényei-

l

. b

l

i~jus:ig
.

d

'
c azert
sem Goldziher, scm

tnlnjdon dolgaintl, hij:íban Ymmak nl:mileg n pozití,· gyakorlati propo-

111

ziczióknah., illetölcg propoziczióik sza ba tosabb formuláz;ísa-

Baehcr ucnt v:lrjn, ~ tudom, nagyon jól tudom, nem is várh:ttja, ho:;y az

\:S

mcgoko-

előbbit nem szcmreluínyásképeu moudom. Koráut~cm ! T:lvo l
legyen Wlem, oly kitünő szakférfiaktóL mint minökuek a fel szólalók llPill
lásának. Az

'

hez kép eF t legyen es es;-, 1s

er enc ez,· e; tge n,

intézetet már mo~t az összes gymnaRiumok

éH re:lliskobík z,-idú tnnulói

,·ahuui nagyou tömegcHeu el fogjtik ára~;~,tani. Bacher még csak nem j,-

esnk czuttal bizouyultak. akár csak egy pillanatra is , mcgvotllti aka rni

~ze réuy, utikor azt mondja, hogy az intelz t azt tiizi ki czé~át'tl, >> hogy ,1

azt a jogot és illetekességeL hogy ar. oly iigyhöz, minö n p esti talm ud-

~o~sidó tanuló ifjuság nagy tübbségéncl,·, azoknak , kik nem }mpi p:ily:ira fog-

tóra-intézet ügye. hozz:íszóljanak. De miután miudketten azou álláspo 11 t-

nak valamikor lépni, alkalmat uynjtsou , hogy a vall(tsnak« ~tb. Aikal-

rencsésen megindnit ujjászeryezesének ötletéből a vidéki köztipiskolai hit

de hM ha IICI!l a »nagy többs,:g« lesz az, a me!.' c;~, alkall!w/
ma t.
Illeg ragadni t:s felha~zn álui fogja , ha11em a nagy kisebbség: mi törh;njcl.

ból l:i.bzának legalább kiiudnlni, hogy a pesti talnllld-tóra-intézet oly ~ze 
oktaüís is rendezendő l:S szen·ezendö \'Olna (itt fájdalom ! ujjászervezésröl
>zó még nem lehet). tehát joggal várhatta rolna az olvasó azt, hogy már
most ugyancsak ez utóbbi kérdéssel fogunk foglalkozni, Iegalabb is oly
behatóan.

mint azo11

kérdéssel,

hogy a talmud-tóra-intézet helyette-

sitse-e a pro:;zemimlriumot, igen n<gy nem? S épen
történik.

e:íl az, a mi nem

akkor a »nagy többség« -gel talmud-tórának -

Dc azért., Kzivesen megengedem, a pesti

az ujjászervezésböl kifolyólag -

lesznek elég tauulói.

~ meglesz a uagy szintere, és fölötte üdvös hahísa. Jmdc az auuyh·al
kisebb videki bitközségek, nagy áldozatok ~lrán fenntartott, talmud-túrnintézetei honuan veszik majd az ö hítogatóikat? Vagy jobban, mert,
ismétlem, ez az egész kérdés sarkpontja, miképen aka1juk mi a közép-

Hochmuth ugyan eléggé világosali és hatitrozottan óhajtja, hogy

:1

pesti hitközség szép példáját követl'e, a nagyobb vidéki hitkö:ílségekben iB
állittassanak fel, és tartassanak femt az ottani talmud-tóra miutájám Hza
IJott talmud-tóra-inté:<:etek. De nem mondja meg neki.ink , miuö

Mo

11

módon? Yajjon rendelkeznek és rendelkezhetnek-e a vidéki hitközségd.,
még azok is mind, a melyek nincsenek még miml

e mai napig n. fnror

separatisticus körmei által darabokra roncsolva. a m~lki.ilözltetetlen auyagi
erővel és szellemi crökkel az olyau intézet föl!tllitáslira s fenntartására
rendszeres febzerelésére (:s kezeléR<;re? En·iíl Hochmuth

11

lesz mind 't négy : de vajjon miböl Js honnau vegyék ugyan

n vi 1ldki

ldtközségek az éj háro111-négy kiilöu talmud-tóra tanítójnkat?

IGilöuösen

azok, a melyek még feleke;~,eti elemi iskohíval Hem bimak '(

És aztü 11 a

fökérdt:s: kik legyeuek a vidéki talmnrl-tóniknnk a tauulói? Nemde a
középiskolákat látogató ri""'e" tauulók, vagy IegalábL is azokuak Jeg-

tó'1 ·edéf~1 ·p kel-

trni? l\fert, hogy ilyen vagy amolyan enyhe, tle érezhctö és ltathntó=-

;,;"yazerre ob,etetlen ~ziikségiink lenne, azt elégg<: ~sattauósan bi:rouyitja
111ár maga a

in~ézetet

talmud-tóra-

felkeresui, akkor hol marad megint a próff:t:iuak azon szan! :

»Es fiaik 111Í11rl legyenek oktatva Istem·e ?« papokat, hanem zHi<ló

hnl van az, hogy ,, 11 em

l.:ibu!!J~I.-rt kell k.-'pewi« ll'crls\ '! A pcR.ti tn! 111 ud-

Ho~hmnth által felhozott példa

n

,-cszpróni talmnd-tórn

ntjmi siralmasra fordult sorsáróL Az aL. intézet kétségki,·iil mindcu tekin_
tetben megfclelö volt; rajta bizOllYtÍra 11em mnlt, hogy tannlói 11e legyenek ; és mégis kifogyott belöliik.
E:íl tény; czl, ha
muth bc~zéli.

11 em

is KzivCS('Jl, tlt' cl kell ltin11iink, mcrt Hoeh-

De. hogy annak, miul ö taUlja, c~:Ik az lett \'O:na az,e~y.e

'"1' ou•,
l
1 J
cn11
hogy a ga~(ago\:

]
'
cYOll\flH

fi fil\.fl.
'J f ·tl t·lltllttd-t<'>t"l
..·ata,-atol..
...
~ hto v
t-

iciövei azt,íu a ~zew: 11 yek ;<em jüratt:ík Whhl: odn az ö fiaikat, esupa ~ze' " al>hOíl, Lt>l'oanatot
·
'
' . lH'llll
' · ]·~c;t.~<."
;o. f'rhct
gycukezt,Rbol.
kt'l'f,k,
ml'g
l'
· lri"vlé~rt'
"·
mélt6 optimizmu~, t'g,,- :Htahí.ban, eldn1i

a ga",t!agoktól, a

mai Izrmil

patriczinsaitól, hogy aldr l'Sak mint. a kli.-:t:!Jkori Sdmuel ibn-.Yagdélák,
7
ib aruane
·
l'
"] JUTJan
·· · a,
1 1'tt. cl"o a JO
·· pt'Il·l··al
crc etc., o,
t"' • ·"hogv
- azhin a szegé·
nyek é~ alantabb llllok i.ikpt mtÍ.r nyomban k(h·etni fogj1ík.

lend számítanunk, ha ismét csak azon kevesekkel aka1juk bedrni, a kik
hajlamból, vagy egyéb ily bensö okoimul fogva, foguük a

iissr:eségét vagy Iegahí.bb iF< azoknak nagy többségét n

fa.lmud-tóra sz~Ímllra megnyerni, vagy ltdyesebben abLa bele kénys;-;eri-

em szól. Lám

eg<;~z cgyFzeriieu megjegyzi, hogy neki minclenik osztalv szlÍ.mára egy kiilöu tauit6, tehát risszesen uégy fnuitó kell : ~ 11 eki n;eg Ü;

Goldziher

nagyobb része. Mert ha megint csak egy kisebb-nagyobb

i~kolai tanulők

Optimizmusról sr.óh·a, legyen ~znbad mellesleg és futolag rámutat·
liOlll

arra a meglcplí sajtitszcriisl'gre, hng~- mig Hochmnth, a magyar z~i

ttagó~-;a ez ér<lrmekben mr:y(is.:iilt bajnoka, n ki tehllt, a szükebb értelem-

ten vett .-:~<idú tutlom:inyosságra m:zve, IIJég jobb napokat l:ított, és lltfiHtlhatHi -- rohamo~an chnulni látott, nz ,'; opt.imi;~,mU~'IÍban

ege Zl'U

í l
/.)

odáig l'lmcgy, hogy komolyan hiszi, hogy a léteHitentW talmud-tóra-intti-

bon is áll. Mert. -

zetek llllrg aíl egykori jnsibáT.·at is fclvllltani és helyettesiteni képesek
leenden ek, al1dig a fiatalabb papi uemzedékhez tartoíiÓ Perlsböl ol)' pessimisztikus fölfog<\8 ~zóL hogy sílcrintc még a legjobban szervezett és lcgczJlszeríibbeu ,-czetctt talmud-tóra-ÍJ1tézethe~ köt\llldö 11agyobb reményckrtil i8 már cle,-c ~zintc lemondanunk kolleJJe. Szép fejtegetésében nom iR

Mindcnki tudja, hogy miben lU!, áltn.lában, a zsidó hitoktatá~, 1nint

hüiuyzauak az ezen fölfogást igazoló, igen figyelemreméltó egyetcmos

olyannak, belső fönehézsége. Azért hangsnlyozom : miut olyannak, mcrt

~zcmpontok és ezekuél fogva ö már egyMtahlbmJ nem akarja beérni a
talmud-tórákkaL

a vallástalan&ágnak, a vallásos tudatlauságon kivlil fekvő, mélyebb ukai
után való kutatás, mibe Perls ereszkedik, nem tartozik szarosan a hit-

Neki még több kell. Ö már csak a :sidó gim11<Í.:i11mban tudna egé-

olelatás kérdéséhez. Az elmélet és gyakorlat, a tan és élet, a hit és tudo-

,zcll megnyugodni. » 6sidó gimnáziumot a felekezetnek«, igy kiált fel.
• Erre ran égető szükségüuk.« Jól van, legyen. De hát lehetséges is
\'ajjon ., Lehebéges-e. hogy akár n. legnagyobb és legtehetösbb vidéki
hitközségek j, egy-egy külön zsidó ginmázinmot felállit,;anak? Óh, hiszell

mány közti tátongó tirt manapság, legalább részben, a keresztény val!á,és felekezetek is érzik és siny lik ; ele azért a hitoktatással itt minrlenki
tisztában van. Tisztában van önmagával és a világgal szemben.
A hitoktatók megteszik a magukét; tanitják a katekizmust, a szer-

ez nem i~ szükseges, mondja Perls ; hiszen nem ugy értem én azt. Csak

tartás- és erkölcstant és az egyháztörténetet ~ s nem kérdik többé, hogy

a már létező felső ginmázium mellé, oda, a pesti s~emin arium-gimnázium
mellé állittassék az alginmázium, ldRzen akkor meg vau

<l

oktatásuk az életben mint és mily mértékben fog bev:ilni. Tanítók l:S

és mindeu meg van mentve. Mert.

tanuJók kötelességüket teljesitették, s a többit mindenki az Istenre, az

legtermészetesebb proszeminárium, igy okoskodik

a proszemintirium kérdésénéL

~;ág? Az,

BO

De hát a vidéki

szerények ? Miért nem nézhetnénk mi is hasonló »boldog megelégedéssel

középiskolai ifju-

az égbe?« Miért kapkodunk és nyugtalankadunk mi annyira? Azé1·.t,

hát az olyan már nines is többé, mert az egész; orsz<ígból

mivel mi épen nem érhetjük be a pnsztn. lmt.ekizmnssal, erkölcstannal cs

miud felmegy Pestre tanulni, »hogy legalább a ginmázium felső osztályait

egyhtíztörténelemmeL Nekünk, azokon kivlil, még egy nj;elvet é~ irodal-

zsidó intézetben, zsidó tanárok vezérlete alatt absolveálhassa« ; . . . . . . .

mat -

~ »az ilyen ifjak kezébe « Perls nyugodtau tenne le lsraél sorsát. Igen,

s hozzá oly nyelvet és irodalmat, minö a héber -kell tamtanunk.

Még pedig nem csupán a leendő hitközségi taguknak az istentiszteletben

é u is, hogyne: csakhogy ugy mrg :tzt az időt is elérhetnők, a miclcn a

való értelmesb és Leusöségesb részvéteir czéljából. - 1Jiszen azzal még
'
a ··)•tm l·'
vagy nem ,va"'yunk
hagyján, hanem, mert. m1· ttz »1ní. s Hepe«
''·i:.
"
,i

pesti ::údrí gimmíziumba belépni ak:tró zsidó tanuJók utasitattnak vissza
~eregestöl -

ősi

hit önerejére, s magára az életre bízza. Miért nem lehetünk mi is oly

Perls. -és az;zal megint ott vagyunk szereneKéseu, a pesti talmud-tóráuál
~

és itt miudcn hozzáadás vagy le 1'on:is lllqklil hozzá-

'árulok a Hoehmnth-félc inditványho:~. - már c~ak az az egy· normáli s,
J
'
t
. t 'l d' k . ' .
cgyöntetü, orszagszer ~ mer .em on~- es 'er~enyesnek elismert tantervvel
i~ mily sokat nem lemhthetncnk a h1toktatas Jelen tarka, váltakozó 8 ingadozó voltán ! De még többet is tehetiiuk.

az inté~et ttÍ!népessége miatt - bizonyos jó barátok leg-

nagyobb gandiumára, kik ebben a ~sidó auti~c·mitizmnRnak eddigelé még

mert »a Tóra mchet Mózee hMraJ,agyott, c:~. :tz ürökst:ge Jakob háza:
.~ ,.~. tudJuk,
.
· . czsl- g· a zsidó~ágot
nak;« mert erezzuk
11ogy, .,Jil. A lll .JJa _are

Eoha nem látott nj válfaj:H felismemi és feltiintetni el uem mnlasztanák.

. .
eltorzitJa

Komolyan, uraim! ne legyüuk tlilkövetelök. Ne felejtkezzünk meg
a régi jó közmondásról:

»Marokkal fogtál, mitsem fogtá!.«

Maradjunk

{

meg a gyakorlati szükség és kivihetőség biztos talaján. Érjük be az elér-

' t"un·k , elannyira ' hogy legfolebb
mára stb. « Ebben mincluyájan eg,re t <'r
.
,
k , h ogy az egyik, kisebb, a. mástk
esak az iránt ágazhatnak el a nezete
,
,
• ok keretebe
bevonlll
nagyobb mértékben akarja a heber
taunl many
.
. meg n

hetőveL

Nincs szükséglink jesibákra (en ndniature), és nincs módunkbaJJ
(legalább uekünk vidékieknek nem), zsidó gimnázium után még csak áhitozni is. Hanem igenis szükségünk van arra, hogy a középiskolai hítok
tatás egyetemes szervezéséhez uj és biztos alapra fektetéséhez sikeresebbé,
áldásoSBabbá tételéhez erélyesen hozzá fogjunic És ez igenis tehets~günk-

·"!'J ., ''o
·a")' Goldziher találó sza. . . meo·dermeBz t"1. ml'go
me"bC'mt]a
•
)
"
. )
o
l r • • idósá . világtörteneti
g
van•al 1:lvc, mert »cbn k nz oly nemzedék, me) ·1 zs
· zso l t arn·o
· · ·kk aJ (értsd
·· az erede·
és egyetemeR föladataiért a profétákkal P~
'
.
.
.
.
Jláso~ intézmPnyeink szátwf.kel) lelkesedni tanul, mentheh meg nJra 'a ' '
..

,

• k on· h e'b er. irodalmat 1s. De az uánt senbl"b!"tautáui, talmudikus és közep
, a legkisebb ketseg
, , sem maradh at J)enn, hogy azt. az egész
két·
. , 111ar
k 1nel
.
.
1
1• t"
· · k·j>·
't óIlL
··'ban sehogysem \·egezhetjük. Mtt
'" n numkahalmazt a hetenkenti
tegyUnk tehát'?

/(i
J.i\W\' :llÓH .

Szerény uézetem szeri11t a bajon legczélszerübben, azaz a lrgköy,.
ntlcnebbül, még a kö,·ctkezö múdon lehetne segiteni.
MindE'nekelött <1llapodjuuk meg abban, és mondjuk ki bátrau, hogy

1

a kri'lclc:•í' hittanra kis;abott hctcnl.·r>nti két órút minden osztályban ki~á ·ólav
11

1{('1Jt1'

lauulm!Ín/jnal.·, azaz az imaköuyvnek, a héber uyelvtannak és

hibliának akarjuk ,:~ fogjuk szcntclni. Azután pedig lássunk hozzá, hogy
hL;ber tanulmány minél rendszeresebb és alaposabb lehessen.

l'

Tudom. hogy azt fogják ene legelébb is mouclani, hogy ezzel a
rsomó c•ak kettédg,·a, dc nem megoldva volna. Pedig nem ugy van. Én
azért a felsöbb hittanual, erkölcstannn,l és történelemmel (mert a ki~ebb
katekizmus ,;s bibliai történet tulajdonképen már az elemi iskolára tartozik' felhagyni nem akarok. azokat feláldozni vagy mellözni nem kiván om. Legke,·ésbbé sem. Csak a módszerben kivánom én a héber tantár
g,vak ~zámára az elsöbbséget vindikálni, ugy hogy azok a többiekkel
szemheu mintegy kiitclczif tantárgyakká t1;tetnének azáltal, hogy elöadá:-:ukat minden tanuló okvetetlen kell hogy látogassa. Gondoskodjék minllen hitközség akár a saját emberségéböl, akár egy talmud-tóra egylet

\ KÖ%l<JI'JKKOL.\l IIJ'I'OKT IT IS KB1ir>E!>EIIE7..

li

De szercacsére nem ugy álL Mert a héber, azaz a szeutirás eredeti szö' ek ol vas!ísa és értelmezése kapcsán, feltrve hogy a
. - h.
vege1 1 ·
· '
' D) e1VJ ne ezt<égekkel való küzködés nem veszi igénybe az egész időt és figyel
111et, szi\kség csctén igen jól ellellet Yégezni :1 hit- 8 el'kölcstan min•len
főbb részeit is (a történelmet persze nem); valaminthogy tudva van, hog:
a zsidó hitoktatá~ régibb és ujabL mcsterei köziil, akárhány van, ki ncnt

csak c Jehctöségct készségcsen megengedi, ele RŐt azt állítja és IJizouyitja,
hogy ugyaucsak ez Yolna a zsidó hit- 1;" erkölestan oktattisának egyedl\l
helyes mócls:i\erc. Holott mcgforditva ,·agy akár •·sak a jelenleg di 1·6 ketté
osztás lllCllett iH, dpenséggcl elkcri\lhetetlen a középiskolákban fejlödö
az egyetemre vagy az életiJC
rerzség. «

8

loY~ÍhlJ lnt,·cz••lt Yastag

»Am-h~ ·,i

Hogy kontelllpláczióm szerinl ez u tobhin a !eggy akorlatibb titon
bi:1.onyos arányokban mégiR leneliteni lehetne, azt, remélem. senki oem
fogja kétségbe vonni.
Az a kérdés pedig, mily módszert kövesslink a héber tananyag

~egél;vúel arról. hogy legalább a felsöbb négy osztály minclegyike része~iilhessen a kötelezö két hittani ónln kiviil még két, vagy ha ez sem lehet,

felosztása, s külöuöseu a héber üycl\'tan oktatása tekintetében, a t'éozletekhez tartozik, mikbe bocsátkozni jelenleg nem lehet szándékom. Én

legalább még egy órai hitoktatásban, a mikor ugyanis ugyanaz a tanitó, a

penditeni, vagy ha ugy tetszik, az inditványt a kegyes oh·asók figyel-

itt különben is a kinálkozó jú alkalommal esak az eszm1;t ki1·ántam meg·

ki a kötelező héber nyelvtant, biblült stb. tanitja, tanítsa ugyanazon osz-

mébe ajánlani, azon öszinte reményben, hogy a kérdést mások ,:s hi1•a

tályban a rendszeres hit-erkölcstant és zsidók történetét. Az illetö tauitó

toUabbak is fogják még felvenni.

pedig ha~zmilja fel minden befolyását, a mclylyel ö a saját tanitványaira,
uz

osztályzat vonzó és taszitó erejénél fogva, vagy még egyébként birhat,

arra. hogy tanitványai a nem kötelezö hittantárgyak elöaclásait is ne csak
látogassák, hanem azokban j6 elömenctelre is szcrt tenni igyekezzenek
annál inkább, minthogy ez, a t:írgyak tcrm,:.~zctcs összefüggésénél fogva,
a kötelezö tanbírgyakból 1·aló clönyiiseblJ os?.b\lyzat.uka.t is befolyásolhatja. A mi által, hozzáwtvc még épen a ne!Jl kötelezi) tantárgyak c.h·clekes ,-oltát s a ré~zükre s egy~íltalában az iigy r<:szére iJnigy könnyebben
meguyerhetö pártfogolást a hitközség körében, a látogatás a tanuló ifjuság legnagyobb ,:s mindenesetre legjobb részr'riil, itt i~ elegendöképen biz·
tositva lenne.
De ha csalúduám is e ~zámitásombau, m1;g akkor is ragaszkodnom
kellene a héber tautárgyak részérc igénybe vecnclö ama formális kizáróla·
gosság eszméjéhez.
Mert ha a dolog ugy állana, hogy a szóban forgó kétféle tautárgy
közt stricte választanunk kellene, akkor is, ugy hiszem, itt Magyar·
ors2ágban a választás senkire nézve sem lehetne Yalami nngyon kéte8.

KÚTFŐK.

KÚTFŐK.
.i l.

,\ :-zomh<1 t

;t

52. sz.
Z~i<ló alapitvituy a p;ipai fiíi,;kula r;osz••rt'.

Al{1bL is megnen'zett Neumanu

~z.

Valamenuri tankcrlileti föigazgatólwz.
Több izraelita szüléi azo11 kén"lemmel foninit hozzám, hog-y középbkohlba járó fiaik szombati napon a:r, inl~m és rajzol ásra ne kénvRzerí ttcssenek.
·
E kérelemiJek azzal, hogy szoml.mti uapoH e tanintézeteken irá~
Lcli gyakorlatok ne tartas~anak vagy rajzóra ne adassék, hely nem adható, és pedig az okmll fogva, rnert c tanítás óráinak beosztása a középiRkohlkon ugyis nagy JJChézségckkel jár.

llfegen gcd hctőuek találom azoubau, l1ogy az ily taHnlók a szombati

tauőráÍJJ

alamon, p,[pai lzraö:litn. tnindeu

HCI'ciii Intézetet, az Embcris<:g kiminliíLlé,;e :szeut ITelyt;nek tnrtl'án, ,:,.

köúpi~hola J, bnn.

.l Nlllás és U.izol.tatásüg!Ji 111. !.·. minister rend~!ete, a ko:oépiskolcí!.:ba jcí .
10
i:raclita lonultíl.wdJ s:c·o111Úati 110pon cc irás ó· mj~olás alól raló fclmenté ,
81
tdrtJ!Jáb!ln.

intstól CS ntjzohÍHtóJ tartózkod JJ assanak, dc CSakis a kö\'CtkezÖ módozatok mellctt :
ll>l.LJ

j4

>IZ

l. Az ily engedélyért miudeu egyes szülőnek az illető iskolai igazgató ,is föigazgató utján hozzám kell folyamodnia.
2. Az engedély rsakis kivételesen egyes figyelmet érdemlő esetekLen, példtini rabLik fiaiuak ,·ag,) tt rabbi pályára kt:szülö tanulóknak
fogom megadni.
3. A fölmentett tanuló a:r, illető órában, fölmentetts,:ge daczára
jelen tartozik lenni s ha lehctöéges, például a mennyiségtannál. szóbeli
feleletre fel i;; hi vható, sót a rajzohis1HU a rajzolanrló tá1·gy szóbeli <h·telmel':ésérc iB.
lia a btnosztály eöupa irással vagy rajzoLissal van elfoglalvn -

~ uwgyadzat nem fordul elö -- a felmentett tanuló ez idő alatt ugyane
tanhlrgy ehnéleti vagy értcllllezö lcezkéinek ismétl,:sével tartozik foglal kozni; szépinlsi órán más tárgy isuu:tJ,:sével is foglalkozhatik, dc csakis
ha magyarázat nem fordul elii. Al-: il~, tanuló it·ása nui s dolgozataiból
bírálandó meg.
JI.Iinthogy azoui.Jan szépir:.bí ónt hetenkint csak egyszer tartatik, a

lehetőség szerint azon kell lenni, hogy az ily óra szomLatra ue essék.

-1. A fölmentett tamtlók cgy<ql ónlkon anmil behatóbiJ vizsgálatnak
vetenelök alá.
Felhívom a kir. főigazgatóságot, hogy e tekintetheu a vezetése alntt
álló középiskolákat értesítse azzal, hogy a fölment1:s egyes eseteiben az itt
foglaltak értelmében já1janak el.
Budapest, 1885. deczember 12-én.
l~·,:forl

s. k.

nz illyenek g,,·arapítását tchct8égcm RZ<'nint cszldizülni is kil'llnnín. a IIe!vtitziai Yall:ístctr!t kü,·etiik' Ptlpai Anya Oskohíjnkuak némi uémii t\·J,•l'·
,yéllcsérc ezennel 100, azaz ;)záz Y:ílh'> ('zédulahcli forintokat készpéuzht•JI
hijj~\uos>ilÍg ndklil lesz:imh\lok, é;; voltaképpCll 3 ,·égett <iltal adok. ho;,:y
e;,cn [l.lapítvtínyi Summa, millllenknr <Íllamlú Tökének hagyatdtL Liwnyo ..
'ó és lJ,ltorságos Helyre, az Oskolai Komt:iny <iltal ki ada,sek. ~ cnnrk
a Collrginm' lep;Mp:yobb ,;ziihrg<'inek pótnhístirn fonlíttassék.
Költ P<ltnin iHájns l-sií :\ap,itín 18:Li.

~örvényes Kam~tja

B.
Teljl!s bizodalmú,
Dnlga Jóakaró Urunk!
'l'iszti Fijiigyész és (iylllekczetiink' Elsö Gondvi;;elő,ie Trkint!'tr>
Sebestyén Gábor Úr clötet:jes:;~tvén t;;kohink' Igazgatós:'tga clött. mib:pc11
az Úr túl emelked,·e ama -- f[1.jclalum ! - igen elterjedt balitéletcn, melly
ember~ az emberiség' téteményeinek gyakorlatára l'Sak bizonyos fajtí. fell'·
ke:;~etü, vRgy rendü emberek in\nt tart köitcle;,ettnck, Isl~ohink.'. mi~lt.az
emberi nem nevelése s a müvcltsr:g· trrjcszté,;e nem legntol,;u C:<zkuzr trant
viseltető jó indúlabít flZ által kivánta tettleg bebizonyítani, ho;.:~· <'Z<'n
nevelö Intézetiink' gyarapitltslÍra. az ;Íltala mlóságga l elö.m:ttatntt, ."<I Z
Igazgatóságnak az alapítdnuyal egyiitt {d tal i\adott l 00 ±ot'l.ntot ,.znwkedett alapítani; valamint az Igazgató~ág a~ 1 mak e:<en Yaloban nemt''·
é5 felemelkedett gonclolkuúsmótlját n\élt<Íil)'ió eli"m_eréss:l . :•lpa"ztalt:t:
Ítgy mi i;; a:;~on Intézet' okt<ttú,ii az l 'mak L'z;n s:;~tn~s~e~eer·t· t:u:t?z'.'tt
hálánkat ezennel í~ kijelente11i kcthc:o kötclcsol'gllnkHek ''nwqnk. l P-lJ~'
tisztelette l maradv;Ín P tÍp<Íu Jllllius ll-ké11 LS:;;, ,
, \:!, Úr, Bizodalmas Jóakaró Urunknak
.
.
ahizato~ :;zo]g;íi a Hcfol'IIHlÍHlll ( tollegittlll Pn 1 iC:-'~onu
8ttllnu- G!Jiiru!J, idöszerinti Rcdo1-.
Sebesi!Jé" bfr,ill, l'rofe,;scn·.
i':delinui Szaó•j -"•Índor, Professor.
'i'arc.~i Lajo 8 , a ne\"ezctt fiii:;kolában Böleselkcdmény ,. Természettudomány Oktatój:1.
A hirtok:íban 1,:,.;; rrct!etihij[ ]dizli
NF.lDI.\~X A~T.\1 ..

VEGYES.

Hl

Két kandidáczió.
ll'odalmi hi1·ek.

Megjelent éti bekiildetctt: Wü nsclw "l., Der bahylo-

A 1)//d"i''''ti lgyetcm lJi;~c-,,:,;.,.eti tan~dkrrc mli-

sodik helyen kandidálták AlC'xander Bcm:itot, a Jii'IÍ!J"; r;yctcnJPn cl~ü

uiscbe Talmud in ;-;einen llaggadischeu Bestaudtheilen wortgetrcu überset~t

helyen a ~émi ny< lYi tauszékre Goldziher Ign:iczot. Az credm•=u _,. clörcl:it-

und durell Notcn erh\utert. ErKter Halbbanel (Berachoth-Mcgilla) Lipcse.

bató: Budapcsten mellözui fogják a zsidót, mcrt z,.;idó; Pdg;Íra kiue,·rz-

Schtüze 0. -

/ltíJ'(t ll!J .!., Salamon lbn Gabirol (Avi<:ebron) mint cxegcta.

Sárospatak. -

Steiu .l11rél. Az ó-pc>rílsa

\'allásos irodalomról (kiilön-

leuyomat a Budapesti Szcmlébül) Budapest. -

Grossman11 i:J. L. J\Ioadilll

l'~imcha. Cowpell(limn clcr Fest-, l!'a"t- nml crciguissrciehcu '!'age aus der
Geschichte der .Jndeu. 2 -:í . TTcft (kt{t fi\zetbeu) (I,i<tr, Sivnu, 'l'n1nmu~~,

uék a zsidót, mert tudós. Mi pedig öröljiink nn nak, hogy 1au m:ir oly
magyar zsidó is, kinek hire a budalJCöti egyetembe i:; eljut~'tt. Gold;~.ihcrnil
nem kell s:~.óln nuk: öt -

Prágúba hivj:lk.

Az antvel'peni kiállilás

zsidó fclekczctii kitiintetcttjeirölnlú umlt

számuukhau megcmlékcztlink. A kitliutctés minöségéről most a L'nnircrs

Ab.) Pres. - - huohiuyc szomiJat- rs iinucpuapi istcniti~ztcletre a pcKti

Israelitc a kövctkezö részletes adatokat közli: rf(,·zrJ!.-!o·dl'! nyert 4,

izraelita bitközség i~jnsúgi telllplomában. Ü"szc:lllították a hitkö:~.ség hit-

érmet

tamírai. Budapest -

JultrcsbCI'icht (]Cr 'l'altuuclthora-Sdnllc in Bonyhád

flir Clati Schuljahr lt>8±,:í. Yoraugcht: Eiu \Vort übcr praktisehcs Judeuthum

\'On

N<Í.!.J tupju,

Obcrral.Jbiner /J,·. II. L. Rcich. Bonyhád. -

"' Jua!J!JW' .:&idó ijju~zcrkes:~.ti Ilu/ci.,·.; ,Yciudor, I. évfolyam l. szám. Budapest. -

Stracl;; If. L., Herr Adolf Stiickcr, ('hri;;tlicltc Liebe und Wahrh::tftigkeit.

Karlsmhe und Leipzig.
8odik

kiadá~. d . ra

·'-inger Imíe/ 7 Rend- és illemszabályok stb. má-

kötve 1 O kr., kartársaknak 20°/0 engedmény.) -

Weil

J/., Alliance Itiraélite Universell e. le vingt-cinqni•'-mc Auniversaire rle sa
fondation. Oran.

Zi1·ndorf Henl'ik,

a

~iueinnatii .,Hebrew Uniou College« uevii

raiJbiképzö intézeten, a zsidó történet ds irodalom tan~u·a, clöfizctést hirdet
ily czimü muukára:

»I~aak MarknK Jo"t mn1 seiue Frcunde.«

A munka

legalább ~50 lapnyi lesz é~ ára 1 dollár. Szerzöje, ki több éveu :.'It lHtzánkban is müköclött, annál iukábh van hivatva a hires zsidó történetíró
életrajzának megírására, mert vele sok éven át személyesen érintkezett.

Hmnlnu·v I. strelitzi (Mecklenl.Jurgbau) tartomimyi rabbi azt kö:~.li velünk,
hogy ncm~okára »Realencyclopcdic flir Bibel 11nd Talmud« c:~.iluíí miív<'uek egy

18 ivuyi pót-Lötetc (Suplemcntbaud) fog mcgjelcuui, mclynck

árn 4 márk a lesz. -

V égre La~tc.o .L .l.. jeles jeruzsálemi tudóstól azon

értesitést kaptuk, hogy ».Jeruzsálem« ezimü évkönyvének második kötete
márcziusbau fog megjeleuui, ig-cn gazdag tartalommal s rés:~.int hébrr, részint német és augol szöveggcl.

Uj rabbiképző-intézetet

akamak föl<íllítani ŰIJ'((s.~Óilr!JIHln • .Elzás:oo-

Lotharingia három konziti:~.tóriwua <!s ezek főrabbijai m:ír kidolgozták n.
részletes tervezetet, rnely most a korrnány helybenhagyását vá1ja. Már három tanár nevét is emlegetik : Landauer orientalistát, Glaser stra~sbnrgi
rabbit és Urit, ~i a vál'isi szemináriumban vég;~.ctt

15,

r:Jii81érmet

26,

lmJ/lczérme/

Mendelssohn-ünnep.

oron.'J-

25, dicsérő o!.:fcreld 10.

Mendelssohu halálának sz:izadik édor.lul ó-

ját Dessaubau, a kitiinő férfin sziilődros:lbau, méltó módnu fogjük megünnepelni. A programm szerint az ünnep lllenclclssohn .•oii!Jj'fuh" lwlyt{n
emelt épületben ,-eszi kezdetét; azután a Fridcricianum rJUgytcnuében /,11';cn·t,s fogja az ünnepi beszédet mondaui; majd a zsinagógMmn dr. H~;,.,."

rnbhi preclikácziót tart. Este az llrlmri s.-:inhrU11111 cliszclöaclús les;-., mcly11ck
programmja a fejedelem beleegyezésével a
solm-8urtholrl!J Fd/,,·t(/1, ;\L

kö,·etkcző

: on 1·ertnre .l{. ,,./,.f.;-

unoldjlitúl; Onkcl Moses, jcllcnddp .lfii/1"·

Jllir;ótól; Bölcs N:íth:in Lt.~-'l"(Jf,j'/_ -

Mcgrnditjitk cgyuttal, hogy De:<>au-

ban bizottság alakult, hogy :\I.-nak sziilő1·:lro:<:Umu • ·ol'(tJ !lllits:tnak.

»Ha a l\Iendelssohn halálát kö\'etö év - igy hangzik egyebek közott a
Goethe Iphigeniáját, Schiller Don Cal'lostlt és :\Iozart Don
Juanját szlilte s igy a német alkotás tetijpontj:lt ,:rtc el, ugy :llljon az emlékezet előtt az 1786. év január 4. napja is, ama férfiu halál:luak

fölhívás -

napja, ki egy uj kor hajnalán munkálkoch-a s
bajokat törekvése erejével leküzd ve, az

elsők

szlikc~

vi,zonyokat r;s testi

kiizött foglal helyet, kik a

német szellem ama nagyszedi alkotasait elökészitettrk.« Ar1ako;dst elfogadnak a következő bankth·ok: Sonnenthal Dessauban, Blcichröder S.
Berlinben, Plaut ll. K. Lipcséhen és Hahn A.' L. majnai Fra.ukfurtbau.
A folhid~t 49-en irták alá, közöttiik: Cohn báró, Ebcrs, Forckenbeck,
Gneist, Kristeller, Lazaru~, Sanders, Yirchow, 'Vildenbruch Emilia, Zeller,

3 rabbi : Rahmer, Salfeld, "~ eis:;e, sth. -

l' gy halljuk, hogy a német

községek szijvctkezete (D. I. G. B.) ez alkalomból 1.1.-nak eletrajzát adja
ki mint ifjus:lgi iratot.

Uj. egylet. Bécsben

»~Ih-jam«

ez im alatt zsidó fiatal n!Skböl &116

egylet alakult, melynek ..;zélja Palesztina gyarmatosítását előmozdítani.
A Veszpr~mi Független Hirlap dees. 6-fki
»A helybeli izraelita iskola e hó 3-án megha

Hochmuth Ábrahám.
számában olvassuk:
}1.\UYAR-Zswéo

í'<~El!LE. 1886. I. Füz.

6

ünuepélyuek ,·olt ~zinhclyc ' · 1··l· J' 1 · l
•
•
ü Z ~ ,o au a' ere emekbc11 mcgösziilt igaz.
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találkoznáuk. Végill a tanulókhoz fordulva :t

crkölc~i jclcntö~égérc

figyelmeztetve öket, av. üunepelt dicsö pMydj<ít

kövctendt:í példának <í.Ilitva a gyermekek elé. E nagy

hclyeslés~cl foga·

tlott beszéd után egy Y. és egy III. osztálybeli tanuló, az elsö egy beszed·
heu, a másik egy Sduccm:.~ S<inwcl tanító által ez alkalomra irt iidvözlií
költeményheu tolmüesol:í a tanulú-ifjus:lg h;ílaérzelmcit, az ösz férfiu elötL

~zót. A meghatottság ~zivrczgetö hangján monkö~zönctct az intézet tauitó-testiiletének c ritka és meglepő kitlinte-

Erre az ünnepelt emelt
clott

t•;sért, melyben öt a velök egy téren milködö szcrény munk1lst részesitr.
Amint eddig életének legj:.warészét - ug·ymond -- a hazai és hitfelekezeti nevelés- és tauügy elömozditásáuak szcntclé, ugy ezentul is, ha a:r.
Isten élteti, e nagyfontosságu tényezök emelésére aka1ja forclitaui még
luítra]e,·ö életének napjait, a haza és a vallás szolgálatában. E Iélekemelö
szavak után az iskolaszék érdemes elnöke cb·. Ilalassy Vilmos ur tartott
egy lelkesiilt szép beszédet, melybcn a meggyőződés hatalmas szavaival
ecsetelte a főrabbi ur érdemeit, melyeket ö, mint az iskola igazgatója,
szerzctt. A tanitó-testületen kivül, egyedül az ö határtalau lelkesedéssel
p:írosult buzgahmlnak köszönheti a hitközség, hogy iskolája a ha:r.ai hasonczélu intézetek legjelesebbjei sodba emelkedett. Széles c ha:r.ában ritkán akadunk oly férfiura, ki, mint Uochmuth A., a miuden dcmosthcucszi
dkesszólásuál hatalma~abbau beszéli) tettel mutat:t meg, mit tehet a lelkész
ritka tapintatossággal párosult valódi iigybuzgalommal, egy jskola emelésérc nézve.

Az elnök lelkes szavait egy hatalmas »éljen<< kíséré. A

»Hymnus« eléneklése rekeszté be, c magasztos és nemes momentnmoklmn
ép oly gazdag, mint megható iinnepélyt.<<

VEGYES.

Zsidók külföldön. Rothchild AZt~mo bárót a pcírisi szépmii,·észPri
akar1émia tagjául vtllasztotta. ·- A jhrilc"ia korm:lny a párisi süketnéma
intézet mcllé oktat!ísiigyi bizottságot gzen·er.ett. melynek tagjaivá kine·
ycztc egyebek közt f.'i-crncl.: Adolfot, az Institut tagját és Javalt, az inté·
zet igazgntúját, ki szintéu zsidó. - Az irlaadi helytartó Jfarinus dr
17root-ot n, dubliui zsidó község eiuökét a békebizottság tagjává ne\"Cztc
ki.
A prírisi akadémia Halpheu-clij;lt Pélix Hément-nak itélte oda. J[eycr Saluliion a bécsi egyetem tanára kormánytanácsosi czímet nyert.
-· Dr. L<hrit .llóric.o a prágai egyetem magtlntanára San Jagába hivatott
meg n fiziologin egyetemi tanárának. - A prírisi akademia egyik nagy
díját 8teinsclmeidcr 1lfóricz berlini tudós nyerte cl a középkori héber filo·
zófiai irodalomról irt pályamiívéveL
Montefiore sz ülőházát Leghomban ' OJa,zországban, alkalmas
fölirattal elhltott emléktábhlval fogják elhltni. Megemlitjiik itt egyuttal,
hog')' Montefiorének kikercsztelkedett nagynénje volt, M. Lydia.
A Sárospataki Lapok decz. 14.-iki számában olvassuk a következő sorokat :

»A sárospataki izraeliták f. hó 7 -ikén temették el pnpjo·
kat, Bayer förabbit., a vidéki hitsorsosok nagy részvéte mellett. A boi·
dognit férfit't, az ódon s;-;abástÍ rabbik módjúra, egészen félrevonulva, kiztirólag hivatal{mak és öYéiuck élt. Mit tett gylilekczete javára, nem tudjuk.
Az azonbnn mindig fájt nekiink, hogy egy tekintélyes gyiilekezet pásztora
meg tud évckig élni, anélkiíl, hogy sz;ikségét érezné a magyar nyelv tudásának. S midön ezt a nyih-ánosság előtt is kifejezzlik: világért sem a
boldogult emlékét akarjuk háborgatni, hanem a sárospataki zsidó-egyházközség törttblCtéhe:r, kivánunk egy érdekes adattal hozzájárulni. Jellemző
dolog az kétségtelenül, hogy Sárospatakon, az igazi honfhíság annyi szent
cmlékei küzött, n XIX. század vége felé és akkor, amikor honfiüi erényuek tartatik a magyar nyelv iránt való lelkesedés ..... itt és ilyeukor n zsidó·cgylulzközség feje előtt teljesen ismeretlen vihíg a magyar
grammntica és a zsinagógából számi.izvc vau az állam hivatalos nyelve
egy olyan kcven'k nyelv miatt, amel;' jó lehet a piacm; de nem templomba
Yaló. A gyászszertartáson szereplö rabbik is valamennyien idegen haza
H)'elvéu tiinclököltck. Szeretjlik hinni, hogy a v!ílasztandó rabbival egy
1Íj irlöszak fog keztlöclui a stlrospataki zsidó-egyház történetében; aunyiYal
is inkább, mert 1886. január 1-töl ke~~otlve Sárospatak ugy szerepel, mint
egy anyakönyvi kerillet központja; anyakönyve pedig az állam hivatalos
nyeh·én \'C7.l'tendő. Uj éR méltó reményekre jogosító i~kol:.'tjuk is megkiv:inja, hogy az uj idök lelke vezérelje. Béke az eiköltözöttel !«

Zsidó zsurnalisztika.

Zcderhanm S:índor Pétervárott 25 éves
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Odcsz~lbau Lilicnbhun fil.
L. a »DerwcckCl'« ez. zsargouban mcgjelcnü zsidó lap szerkcsztését Mvette.

Nagylelkii adományok. dz,. Oppcnheim Mróué n Coblenz közelében fcb·ö Ba.-<scnltcimúan, 400,000 ulárk:it ndom~iuyozott, hogy ott felekezet uc%.iili kórházat épitseuek. - - Kieu·bcn a miuap nyitották meg <t
diszes zsidó-kórházat, melyct Brotlsky Izrael 100,000 dollár költséggl'!
t'meltetett. A kórház sz~lz beteg sz:imám vau berendezve.
POI'OSZ

kiHzések.

kult, többuyirc zsidókból

A Poroszországból kilizöttek segelyezeserc alabizottságok eddige!C költöttek Ne-

~illó seg~lyzö

melúcn 518 különbözö valhis u ember részérc l 7,21 O

m~lrkát ~

lúinigs-

bugcioan 1300 ember részérc 30,000 márkát. A kiüzöttek közlil közel

i 00-an meutck ,-js,za Oroszországba, a többi Angliába, Hollaudiába és
Amerikába.
BoJ.. ara z~idó községe, mely a legrégibbek
egyike Közép-.Azsiában, közel 8000 lelket számlál. A v~Lrosnak majel-

Zsidó statisztika.

JJem egész kereskedése és ipara a zsidók kezében van ;

külöuöscu a

~c

selyem-szövésben nagy a hirlile A zsitlóknak meg van a saját WrvduyR?.ékük, mely a halálbüutetest kiv,:vc, miudl'u egyéb

bliuteté~t

kiszabhat.

E törvényszék iü!let,:t csak a~ emírhez lehet fölebbezni. Oroszország
klizel~ége jótékony befolyá~sal ntn djuk, ti már kezdenek enrópaisodni. Bo1,qcíror.<·záy1mn 8,959 zsidó lakik, kik többnyire spauyol eredetiiek. Szófia a zsidók legnigibb gyarmata.

A cambridgei egyetem elhat!lrozta, hogy egy zsidó valhlsu kaudidatus, ki vallási okokból vouakoelott a szombatra kitüzött napou vizs-

TUDOMÁNY.
A szombatosok.
Tör·ténetük, dogmatikájuk és irodalmuk.
ELSŐ FEJEZE1'.

Biblia, hébe?· nyelv és zsidósá_g a ?'ejo?"lltáczió ko?·szakába11.

I.
A szombatosság története. - l\filyen történelmi tények tették lehetövé létrejöttét. - A reformáczió következményei. - A bib!ia _uralkodása. -_A
6-szövetséo· kiváló tekintélye. Nyelve és szelleme legmkabb megfelelnek a
r eformácz;ó korszakának. Szereplése a hitvitákban, valamint az egyházi életben. -- Eredeti szövege új Jelentőséget nyer. A h éber nyelv tanulmányozása
keresztény körökben. - A közszellem megváltozik a zsidók javára. - »Zsid ózók « az irodalomban. - Zsidózó felekezetek.

gálatot tenni, az elÖ7.Ö csütörtökön vizsgázhasson. Mint a Jew. ViTorlcl
decz. 11-iki számában olvassuk, az oxf01·cli egyetem
,-ériutézet e határozatához.

i.~

hozzájárult a test·

Zsidó polgármesterek. Angolország három vidéki városábau választottak 1885-86-ra zsidókat polgármesterekül: Leicesterben Israel
Hart-ot, Manchesterben Philipp Goldschmidt-ot, Wrexhamban \V. E. Samuel-t. Megjegyzendö, hogy az elöbbi kettöt már másodízben érte polgártársai bizalma.

Német katonák eskiiletétele. Miu! az Ist·. Wochenschrift írja
Mindenben (Poroszország) a zsidó valhtsn ujonczokat, mielött a arancanokság

előtt

az esküt letették volna, a zsinagógába veze4: lí0 .öket a

1·abbi alkalmas módon intette a rájuk háruló kötelességek teljesítésére. Ez
év november havában Mindeuben a zsidó ka to nák eskületétele is, több tiszt '
jelenlétében, a zsinagógában ment végbe.

Az erdélyi szombatosok közel háromszázados története
oly képet tár elénk, melyhez foghatót nem ismerünk. Nem fényes,
nem nagy s ezért a figyelmet ki nem hívja, de leköti, mihelyt közelebbről tekintjük. Kerete szük ésszerény; miniaturkép az egész.
De az egyes vonások határozottak és jellemzők, gyakran megkapók A színeket kereszténység, zsidóság és magyarság szalgáltatják egyaránt, a háttért pedig az emberi szellem sziínni nem akaró
kür.delmei és örökös vajudásai. S e történetnek jogos helye van
hazánk, és bizonyos tekintetben a zsidóság történelmében is;
hecses adalékot nyújt az utolsó három századnak mivelődési és
vallástörténetéhez, kivált az erdélyihez, és nehány új, még csttk
csekély részben tisztázott lapot igtat a magyar irodalom törtéllE'téhe.
A szombatosság nem a külföhlről szivárgott át Erdélybe s
nem idPgenrk c:sempészték he oda. Ugy :t mint lett, az erdélyi
1\IAUYAn-Z~wú SzEm.E. 188jj, Il. l<'Oz.
7

8í!
talajnak Hll!.

sajttt~;r.t•rii

!.<•rm(•kr. Magya r kr;r.<•k hin ldV·k el n1agvait és uw~Yar -<t.clletn (tpolta (•s fejl r:>;.:te!lc. Megalapitr,j, LerjeHz-

töi t;s hin~ ~'!!;,l ti)l-egyig magyarok, vagy helycsebben: szrkcly,ek
voltak mimhégig ; más nem~etiséghez tartozót nem találunk kö7.tiik. pedig ErMlyben sokféle nemzetiség élt egymás mellett. Iro<hlm:1 kizárólag magy:1r; idegen elemeket szép számmal befogaclott ugynn, dc azokat c~akhamar megm:tgyarosította.
Az erdélyi s:wmh:ttoRsiig a magyar reformáczi óuak legvégső
kifolyása, az ez últal keltett vallásos mozgalmak utolsó hulláma,
e~akhogy hatúrnzott:w helyi jelleget öltött. Erdély bizonyos vidékeihez kötn•. tisztán székely volt kezdettől végeig.
A szombat.os mozgalom ilyformún s zűk bntárok közt folyt
le, de aránylag sokú tartott és miuden elejébe gördített akadály
mellett. szn,kadatbnul haladt tovább. A kereszténységből eredt,
ele a zsidóság felé tartott, s az előbbitől mü1d távolabbra, az utóbbihoz mind közelebbre jutott. Hogy ez irhnytól cltórítsék, elárkolták és beháuyták természetes medrét; ekkor látszólag eltünt,
de azért it föld alatt még teljes két s?.ázadou <it folytatta előbbi
útját, úgy hogy a figyelmcs hallgató csak itt-ott vehette neszrt.
A mi századunk második feléboa végre ismét fclbukkant, titokzatos hosszú útjának számos tanujeiét hozl-án magával, köztük
egy majdnem ismeretreu érdekes kis irodalmat is. S most már
egyenesen :1 zsidóság felé tartott, :t melyben, ~zemünk láttára.,
csak a min:tp tünt el végképen.

i

.
.~z ~rdélyi szombatosságot awnban, bir közvetetlen sehogy
sem fugg osszo a különféle más országokbau megindult hasonló
mo~galmakkal, még sem szabad önálló történelmi jelenségnek
Közvetve
szüleménye volt a XVI. szaz,tc
' 1 h't'
tekmtenünk.
,
,
1 UJl"t'as1·
szellemenek, termeke azon forrongásnak, melyet e szellem Erdélyben kel~tt. Létrejöttének lehetőségót a reformácziónak általában,
tLzt ped1g hogy épen Erde'lyben ... tt I' t
·
, ·,
. ,
'
JO e re, az ottam reformaczwval
Járo küzdelmeknek köszöni.
I\findenek előtt hadd állar)ítsuk meg azon t" t' l . t'
,
or ene m1 enyeet, melyek erthetövé teszik az erdélyi szombatosság termf>szetszerll keletkezését és további fejlődését.
Ide tartozik első sorban b1·br , k
tél11e és bel0 z d
,.f'
,
• a
%ana. e,qy?·c fokozódó teJ.-.,:uJ
• :J
Y sa a ?·eJ orrnacz%Ó századában.
Nmcs korszak melyben a . tk"
oly feltétlen hatal 't
k l szen onyv oly széles körükben
ma gya oro t volna az elmék fölött R antiyir:t
k
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llll'i:(h(Hl ítotla vol ua a1. élt' let, m int a;.. mely a hitújitáti megszületését ós a ](>leért vivott cl ~ő kü:r.dclmeit lútt:t.
~\ reformáczió, hogy jogosultság{tt kimutass:t. az anyaegyhúz
tekintélye ellenében, miut legelső s megelönthetetlen vallásos tekintélyre, a bibliára, hivatkozott. Ugyancsak reá hivatkoztak a reformácziószülte különféle felekezetek egymás ellenében is, egyrészt
hogy ig~tzoljálc a maguk sajátos felfogását és eltérő gyakorlatát, s
másfelől, hogy meggyőződ ésc ikn ek igaz voltát bizonyítsák miucl a
többi ellenébeu. Az ellenséges táboroklmn miudenütt ott volt a
hiblia mint zászló, miut fegyver és miut paizs. Eleddig sekt·estyékben és klastromokban volt csak található: most királyi és
főúri palotákban, polgári házakban. parasztkunyhókban - mindenütt, még az utczákon és nyilvános helyeken, sőt a csatatéren
is. Azelőtt papok és szerzetesek is111erték csak, s ezek is elég hézagosan: most közszájon forgott, s a nép, mely a biblia olvasásától gyakran el volt tiltva, most annak szavát hordotta szájában s
annak nyelvén beszélt széltiben. Ez a könyv vezérelte a vallásos
mozgalmakat, irányt adott a politikának, átalakitotta a társadalmat, meghóditatta a költészetet s a tudományt, új nyeh-et és új
dalokat adott :t nép ajkára.
A reformáczió korszakában a bihlia uralkodott. és pedig nem
annyira az 1\j- miut az ó-szö,etség.
Ez a nevezetes, első látszatra meglepő tény már e korszak
eseményeiben s az általok szült szellemheu találja természetes
magyarázatát. A XYI. századn:ck a vallásos li:ltzdelem adta meg
jellegét. Az ilyen kiizdelem pedig minclig heves és szenvedélyes
és rajongást kelt, mely a pathos legerősebb hangján szakott beszélni, a miuő az ó-szövetségből hallatszik ki, melynek java része
a zsidó népnek h::tsonló küzdelmeiről szól, mivel e népben a vallás eszméje összeforrt az úllaméml, s a zsidó nenu:etn~k hősei egyszersmind a zsidó hitnek is voltak hajnobi.
Hasonló viszonyok fejlődtek ki a hitújítássaljáró ki.izdelmekhen is, melyek, a mennyiben a harczmezőn folytak, vallásos, de
egyszersmind politibi háborúk Í:> voltak. A .vallás ügy~_egyutt~l
hatalmi kérdés volt. Ki mint a hitnek baJnoka, kardJat felk~
tötte, az harczolt állami érdekekért, gyakran tüzhely~ért is, s .:1szont a harczmezőn dőlt el koronák s nemzetek sorsaval egyutt
valamely vallásos tannak győzelme va!]:y veresége is. Az~rt a re~
formúczi6 korszttlm inkáhb feltalálta magát az ó-, semmmt fiZ ÚJ
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szövetségben, mely utóbhiból az állam s a ucruzeL eszméje ruajduem kiszorult. .A maga. kemény vitézeire inkább ráismert Józsuéban s a birákbn,n, Dávidban, n. 1\fn.kkabéusokbn,u s a zsidó nép
0o·yéb hőseiben semmint .Jézusban s az apostolokban, akik mint
e;~ új tannak' békés hírnökei, fegyver nélkül járnak-kelnek és
megadással túrnek és szemednek. .A reformáczió korszaka pedig
épen türni nem tudott, sem pedig szenvedni ellenállás nélkül.
N em csak védekezni szokott, hanem harezra szólitani, és támadólag fell épni, s ahol vassaluern tehette, legalább szóhoz vagy tollhoz fordult. l\find<>n párt harczi dn.lra szorult és diadalénekre ;
ha pedig legyőzetett - sa győző fél irgalmatlanúl élt diadalával
- éles jajszára fakadt és átkot szórt az ellenség fejére.
:\Iindezeket hiába keresték az evangeliumole elbeszéléseiben
és tn.nitásaiban, de megblálták a zsoltárokbau s a próféták hatalmas beszédeiben, melyek majd haragosan dörögnek Izraél külső
és belső ellenségei ellen, majd feljajdúlnak égető fájdalomban;
itt kemény feuyítéssel, ott maró gúnynyal ostorozzák a pogányságot és bálványimádást. Már pedig a reformáczió ember~nek pogány
mindenki, ha hite nem az övé, s bálványimádás a magáén kivül
minden egyéb isteni tisztelet. l\1indezelmél fogva, mint támadó és
támadott, a diadal mámorában és a vereség gyötrelmei közt saját
hangulatának megfelelőbb hangokat talált az ó- mint az új-szövetségben.
Ezen általános okhoz még több más is járult.

.A reformáczió abban a kemény, súvós küzdelemben, melyet
az anyaegyház ellen vívott, leginkább az ó-szövetség álláspontjára szeretett helyezkedni. E könyvtől kölcsönözte leggyakrabban
a fegyvert, melylyel jogosultságát védelmezte és lerontván a régit,
tért hódított új hitelvei számára. Kivált a küzclelem első hevében
már csak azért is előtérbe tolta az ó-szövetséget, mive1 a római
egyház, nagyon is háttérbe szorította volt.
Sőt az ó-szövetséghez még ott is vissza kellett nyúlni, a hol
a vitatkozás szorosan az új-szövetség körül folyt, a melyről egyaránt hitte és hirdette mind a két fél, hogy az ó-szövetségben
letett isteni igének kiegészítése, mely mint beteljesülteket mut:ttja
amannak igéreteit. Mihelyt tehát meg volt ingatva a tekintély,
a melylyel a római egyház eddigelé a~ új szövetséget értelmezte :
az evangéliumok helyes felfogása és értelmezPse végett az ó-szü-
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vetséghez kellett folyamodni, miut a melyhől amazok kiindulnak
s a. melylyel bensőleg szorosan összefüggenek.
Végre pedig a reformáczió már dogmatikus tekinteteknél
fogva is visszautasította a katholikus egyházi énekeket s vallásos
ol;:1.smányokat, a nélkül hogy :1.zokat azonnal másokkal helyettesitbette volna. A régieket el nem fogadta, újakat még nem teremtett. De a minek így híjával volt, azt, még pedig az isteni ihlet
tekintélye által fölmagasztosul va, előtalálta az ó-szövetség köny:eiben · tehát átvette és befogadta. Az eddig használatban volt hunnus~k helyett Dávid zsoltárait énekeltette híveivel, :1. szentek
legenclái helyett a prófétákat olvastatta velök, s a;: ó-szövetség
így beh:1.tott a tcmplomokb:t sa családházitkbn. :1. melyekből eze lőtt
jóformán ki volt zárva.
.. ,
, .
Az ó-szörets~qgel új jelentÖi'~ljet ll,ljel't eredelyenek r~gt nyeli:•',
tl hébel' is.
A reformáczió el nem ismerhette a billliának :t róm:ü egyház
;lltal elfogadott latin fordítását, mely sok tekintetbe~ lé nyegese~
eltér a héber ere detitőL V ezérférfiai a:;~, :1.kkor napll'enden le vo
hitvitákbau ' és tudományos értekezésekben a szentirás eredeti
szövegére mentek vissz:1.. Új:1.bb, :t héber eredeti után kész~lt
bibliaforditásol.::at adtak a nép kezébe s azért, mmt Luther meg
férfikorában tette, széltiberr kezdték tanulmányomi a héber nyelYet, melyuek tudományos feldolgoz:úsn. csak most s épen a refo~·
máczió embereinél vette kezdetét, ele amelylyel, hogy az: egyha";
ollcu intézett támadásokat sikeresebben visszautn.sithassák, a
katholikus főp:1 pokn:tk és theolognsoknak is behatóbban kellett
foglalkozuiok.
.
· Tudománym; körökben, Y:tl:tmin t az egyetemeken IS: hol e
ezéiból új tanszékeket állított:tk fel, keresve kerestek .tanar~kat
vn.gy csak magántn.uitúkat a héber nyelv előadására. ~Imt haJdanában sze nt Jeromos, a Vulgata szerzi\je. ho~y a. he~er ,nyelvet
elsajátítsa, a talmud bölcsei közt kereste tanit~ mesterelt: ugy fo~
dultak most minden oldalról még érsekek, b1hornokok es ~ szerzetes remlek főnökei is zsidó tudósokhoz, hogy álta.l~k meg~smer' "vetsé•ro nyelvével és :1. biblia utám héber Iroda-.
. k az o-szo
kedJene
l ommal. A keresztény világban mind süriíbb~n ~ez.dt~k fogblkoz~I
a talmuddnl {•s midl'dssal, kivált pedig a zsHlo lnhha-ko~ment:L
rokkal, ho~y helölök megtanulják :t szentirásnak legr~g1bb ~ánk
maradt magyarúzat~it, s előszeretettel tanulmányozták n zsidók
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titoktaná L, a, ka bbalát) hogy sokszor rejtélyes tételeiből kimagyarázzák a kereszténység miszteriumait.
)Jindenütt kerestek héber bibliákat s egyéb héber köny\ eket ezeknek olyan jó volt keletük, hogy többnyire keresztények
állították fel az első nagyobb héber nyomdákat. Bomberg D á ni el
kivált a keresztények unszolására nyomatta ki óriási költségen n
talmud első tökéletes kiadását, valamit1t a hires Biblia rabbinicll
magnát) mely a héber szöveget s araméus fordítását számos zsidó
kommentárral tarktimazza és három tized alatt három kiadást ért.
J\Iennyire nélkülözhetetlennek tn,rtották akkoriban a tudományos és müvelt körökben n héber nyolY ismeretét, érdekeseu
megvilágítja a tény, hogy gyn,kmn. mint pélrtául Krisztiua svra
királyné. még hölgyek is foglalkoztak vele, s hogy nők közt nem
ritkán héheriil folyt <t le-velezés. 1)
Ilyen körülméuyek közt megc-áltozott az a középkorból átörökölt lcfizszellem ú) mely mindarfdi!f oly .<ziikkeblii és irgalmatlau
rolt a. zs·idrJk ircínydban.
Igar,, még mindig elnyomták és megvetették őkPt s a leggonoszabb dolgokat hitték és híresztelték rólok. De azért bizonyos kegyelettel kezdtek beszélni arról a népről, mely hajdanában
vette s egész odáig hií.ségesen megőrizte a szentirásnak most új
érvényre jutott eredetijét. s az annyira becsült szent nyelvnek.
legalább vallásos és tudományos életében, még mindig birtokában
volt. Kevésbbé elfogultan kezdték tekinteni multját, s ez kechezi)
hatással volt jelen állapotára is.
Elismerték, hogy a zsidó nép, mint Istennek kiválasztotL
népe, a kereszténység keletkezéseig az egyedüli volt, mely az igaz
Istent hirdette, s hogy a kereszténység tőle indult h A valláso,;
pártok közt folyt heves tollh:m:z gya,kran szült oly termékeket is,
melyek, mint például Luthemek »Das z .Tes us ein geborener J udt•
gewesen« czimü könyve, csak önvé<lelmi vagy támadási ezéiból
irattak ugyan, de azért közvetve mégif.; hatalmnsan előse•titették
a zsidóknak s a zsidóságnak mPltányosabh s enyhébb megÍtélését.
A tekintélyes, nem ritkín magas mngu keresztények, kiket héber
tanulmányaik zsidókbl, s pedig ezek legjobbjaival hoztttk össze-

~ .A rendkivüli tekint<~lyre vonatkozúlag, melyre a héJJer uyelv a reformácz16 ko.rs~akában és annak kiivetkeztfin európaszerte jutott, az itt felhozottakon k1vul számos érdekes adat talítlható Graetznél, Ge~ch. <l. .Tntlnn,
IX. 91-96., 161-2., lll2 - 2oO., :!2:3 -~:lo. 1., X. !1. (·s fl3. 1.
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köttetés'he, rendeseu elismerés::;el. gyakran a un,gyrabec nlr~ meleg
bn,ngj áu beszéltek zsidó tanítóikról és levelezőikrőL ezen eli"mcr ésüket kisebb-nagyobb mértékbeu áhitték az összes zsidóságra.
És példájuk hatott a nagy tömegre, mely lassanként meg zokta
egészen más szemekkel nézni a zsidóka,t, a kikre azelőtt csak megvetéssei vagy gyülölettel szakott volt tekinteni.
Az ez ügyben teljcsen megváltozott fölfogásra JHLgyon jellemzők az ugynevezett »fél-zsidók « (Serni-Judaei) vagy »zsidózók«

(Judaizantes, Judenczer), kik :t reformáczióval járó forrongáso k
következtében különféle helyeken és időkben felmerültek Sokan
csak elméletük vagy theologiai tanulmány<tik iránya áltn.l érdemelték ki ezen gyunynévnek tekintett elnevezést. Allwlma<>túk azt
mindazokra, kik az evangeliumokat az ó-szövetség nyomán. emezt
pedig többé-kevésbbé a zsidó hagyomány va.gy zsidó kommentatorok szerint szakták magyarázni, de alkalmazták azokra is, kik
tudományos vagy vallásos kérdésekben hivatkoztak a zsidók idevágó irodalmára, ezt tiszteletben tartották, vagy épen védelmezték is támadások ellenében. Ily értelemben >>judaiz:íns «-nak vagy
»fél-zsidó «-nak gúnyolták ellenségei R euchliu .Júnost, ki :t héber
nyelvtudományt a keresztéuy tanulmányok körébe bevitte és a;r.
elégetés re itélt talmudot védelme alá vette, továbbá Groti us H ngót, söt rna.gát Calvin t is 1) ; az ágostai hitmllás 17. czikke meg
a Chiliastákat, kik újabb megváltót v[u·ta.k, kárhoztatta »zsidó
nézetek terjesztése« miatt.
De voltak olyanok is, a kik az eredeti s igazi keresztény~é
get az által vélték visszaállithatni, hogy tényleg felkaroltak tiilJb
olyan zsidó vallásos gyakorlatot, melyet az ó-szövetsi">g f'lőir, a
kereszténység eredetileg sziutén kötelezőnek tel<intett t>s csak kl>söhb elvetett.
Az efféle zsidózók mttjduem egyidejilleg keletkeztek Angolorszúgba.n, a Rajnttmelléken. Cl=lch-, Lengyel- s Oroszországban.
Miuclnyájan szóval s irásbau dicsőitették a zsidóságot és többékevésbbé nyiltftn hirdették, hogy esak a zsidó vallás uralmáunk
visszaállításától várható tLz üdv. Sőt megtörtént az is, hogy többen, köztük papok és szerzetesek. elmélyedve a szentirás olvasá·
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') L. a
Cahiuns ,Jutlaizans• t·zimü poleJui1"1t Htm11i11s Aegidiu•
J:,lla-llan Wittt•nhergben megjelent m1mklliban ll. 63&. l. köv.
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sáb:w és a zsidó v:1llúsos irodalom tanulmányozásában, vagyonukat és sza baclságukat, sőt f>letüket is koczkáztatták és a zsidóságra
tértek. 1)

II.
A magyar reform ,\czió és a biblia. - Az ó-szövetség új ér vényre ,int. Befolyása a magyar reformáczió költészetére. - A bibliai és héber tudomitnyok ápolása és felvirágzása. Héber nyelvtudományok protestáns és
katholikus iskolákban. - Bibliai fordítások. Oláh J\lliklós levelezése
Ca.mpoi Jánossal. - Ujabb adat Élijá Levita életrajzához. - A közvélemény mináluuk is megváltozik a zsidók javára.

H:tsonló okok hasonló viszonyok közt hasonló eredményeket
szoktak szülni. A. reformáczió következtén felmerült, fentismertetett á.lta.lános jelenségekkel találkozunk a magyar reformáczió korszakában is.
l\Iig azelőtt, mint Szkhárosi énekli 2),
Az bibliának nem vala híre,
Az breviárnak nagy sok könyer e -

a megváltozott idők új jelszava hallatszik ki ugy[tncsak Szkhárosinak e versszaká-ból:
De vegyük elő az szent bibl;át,
Reánk n e várjuk Isten ostorát,
Ottan 1neglátjuk szent akaratját,
Irgalmasságát, mincl haragját.3)

, .. A. kik a :·eformáczió hívei lettek, az anyaegyházból való kilépesoke~ azzal1gazolták, hogy »a szentirás tudós magyarázói által «
m~ggyozette~ róla, hogy »eddig tévelyegtek s az emberi hacryo~anyok hamis ösvényén jártak.« 4 ) A katholikus hitelveket s ~al

lasos _gyako~·Iatokat pedig kivált azzal az okadatolással szokták
megtámaclm, hogy
Semmi nincsen erríJJ him a szentirásban. •)

Viszont
___
__

a katholikus egyházna.k
l"l k'l·
, , hacsak
'
'
'ak"
~ UZ(1e1em e o

nél i h') I~n:~e;e~~:e néz,·e L a .. részletes adatokat és kútforrásukat G me lz. .
. ' . ov., 519. l. kov. X. 91 köv val
. tS z d .
Merkwürdigkeiten I' y
.
..' .. .,
amm c tu tnal, Juedische
tabb bövebben szólu,nk.' k. 16. feJ. A kulonféle zsidózó felekezetehűl alan·

:) Régi magy. költők tám, II. 22 i!. 1. 1 :! 1 -z. sor.
) U. o. 145-8. sor.
:) Jakab Elek, Dávid Ferencz élete, 11. 1.
) Szkhá!·o&i u. o. ll, 183. L 185. sor.

témi nem akart. a reformácziót n,z által:l elfoglalt harezténe követnie s a m:tga részéről is utalni n. kellett n. szentir:í.s azon helyeire.
melyek az ő ft>lfogását s gyakorlatát igazolják S igy minrlen ol cl:tlról hivatkoztak n. bibliára, mely most minclinkább n. nép könyvévé kezel válni. A reformáczió előtti időkből csak egy vagy két
magy:w bibliafordításból mar[tcltn.k ránk kisebb-n[tgyobb r észek.
Luther fellépése után sürün érik egymást a kin.clások. melyek a,-;
ó- és az új testa.mentomot, m[tjd egészben, majd egyes részeiben.
különféle magyar fordításhan adták a nép kezébe. 1) A bibliának
szava mincl sürübben kezdett hangzani; a fentebb felsorolt okoknál fogva, kivált a reformáczió táborában, n.ránylag legsürí.ibhcn
az ó-szövetségé.
Az akkor napirenelen levő hitvitákban a legszokásosabb s
leghatalmasabb okokat renelesen >>[t próféták és Mózes törvénykönyvéből« kölcsönözte mincl a két fél 2), s n. szószéken tőlök vett
szövegekből szoktak kiindulni. A templomokban elénekelték DáYicl zsoltárait, melyek már 1548-ban jelentek meg Benezéeli Székely I stván fordításában. A költészet pedig roajelnem kizárólag
az ó-szövetség befolyása alatt állt. Ennek nyelv e és tartalma, mint
láttuk, leginkább felelt ugyan meg miuclenütt e kor szellérnének s
téuyleges viszonyainak, de sehol n.nnyim mint az n.kkori :Jhgy<trországban és Erdélyben. Itt mindig új hasonlatosságot találtak
a mind ennapi szomorú események és azok közt, n. melyeket az
ó-szövetség könyvei elbeszélnek Az Egyiptomhól kivezetett Izraélbeu, mely hosszú vándorlás utún végre hazát let hol minden oldalról ellenségek környezik, a maguk népére ismertek; a kegyetlenül földúlt H kifosztott Palesztinában a maguk hazájitt láttttk.
A hahilóniai fogságba hurczolt zsitlók a mbságra jutott önnön
Yéreikre emlékeztették őket, és ».Juda leáuyúnak jttjki<i.ltá~ú « -l · ól
saját feleségeik s leányaik keserves 8irását vélték kihalhwi. Vall:ísossággal eltelt, hitért és nemzetért küzdő kemény férfiakat követelt e kemény kor, olyn.nok:ü, a minőket az ó-szövetség muta.t:
hősöket, :t kik szétverik a filiszteusok:lt, :wunonitúka.t s moabitákat, értsd a törököt, tatárt, de minden egyéb ello~Jséget is, kivítlt
ha más hiten, tehát »pogány« volt.
1) A ma11yar bibliaforditások idí)rcudszerinti lajsb·omát l. Ballayinál
·> Tanulmányok a magy. bibliafordítások kiírlH •, Nyelvtu•lom. küzlemények,
III. 39-42. l.
•) Érdekes példát l. Jakab Elek u. o. ll. l.
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Azcrt kivú lvan az 0-szÖ\ as(•gbi.\1 'eszi ihletéL a mngyar re1örmaczió költL•szdc, s többnyire abból meríti énekeinek tárgyát.
Atdolgozz:t a ;.soltúrobt, melyekkel imádkozik, .Terémiás siralmait és ,J ób kínszemedéseinek elbeszélését, melyekkel elpa naszolja
~aj út 'agy ucmzctL'llCk t:1jcblmú t.. Dicsőiti »az d r[tga és istenfélö
vitt-z Gedeon"-!, a ki megszabadított:t »Pogánok markából az
lzrael tia.it~ 1). ;\z '' erős vitéz Sámsont 2) , Sítmuelt, Sault, D ávido t..
Egye~ patriarkák és próféták mellett megénekli ~• zsidó nép vértanúit. valamint J ud itot, :tz »eszös és bölcs asszon «-t, ki »fej ét
veré« Olofernesnek. és versbe szedi a<~ ó-szövetség legkülönfélébb
d beszélései t, néha egész könyveit. végre pedig számos olyan helyét,
a rnelyet felhasznál az [tkkoribna mindig csipős, gyakran nyer s
vallásos polémia czéljaira. 3)
Ily körülmények közt minálunk is virágzásnak indultak n
bihliui s ezek kapcsán a héber tanulmányok, kivált a reformáczió
hívei közt. 'l'udniYágyó ifjn,k, buzdítva és támogatva városok, fő
urak és fejedelmek által, Erdélyországból s a hozzácsatolt vagy
szomszédságában levő magyar részekből sií.rüen ellátogattak Németországba, Hollandiába és Svájczba 4), melyeknek főiskolái
megannyi góczpontjai voltak az akkori theologiai tudományoknak. Ezek pedig szorosan összefüggtek a szentirás nyelvének s eredeti szövegének. de mint láttuk, még a biblia-utáni héber irodalomnak is tanulmányozásával. Erre nézve igen jellemző a következő, b~r valamivel későbbi időkből való tény. Leusden ,János, az
utrechti egyetem héber tanára, a biblia, héber szövegének értelmez~sé~e irt »?ompendium biblicum«-ának 1685-ben megjelent
3. kmdasát »kivált magyar tanítványai kérelmére« eszközölte,
magát a könyvet pedig Apafi MiMlynnk, Erclély s a hozzá.esatolt
magyar részek fejeJelrnének ajánlja, mivel »különösen ennek or~zágából számosan jönnek l!treehtbe, hogy ottan, a fejedelem által
') U. u. IT. 74. L kü,·.
') U. o. l!H9. kü1·. és ::J::l4. l. kij~,
.
') Az itt felhozott k~lönben kü:.-:tuclomá,n tények bebizonyítására
bü anyagot nyújt a Szi/ddy A roa ;íJ tal kiadott Réo·i l\{ag·yar· Ko"lt"'k T· ·
II-IV k"t
.
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• ' v. • Ka,·dos A/but, A X VI. sz~ zad magy. lyrai költészete
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' , " · · ov. es ne1·zoy Manó, A biblia befolyn sa a magy.
lfOd1\lomm a XVI és XVJJ . ~ db
.
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· ~7.aza an, l\Iagy.-ZRHló Rzemle, IT. 417. 1. köv.
>.. L. Jtranlcl Vilmos, A hazai és külfiihli iskolá?.ás a XVI. században
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A rcform:'tczió első magyar költői. min t Farbs Audráb. Batizi András, Dévai Biró Mátyás és Erdősi Sylvester J á.uo~, ef(yti\1-cgyig megfordultak volt a wittenuergi egyetemen . S így 11 eru
meglepi\, hogy költcméuyeikl.Jeu itt-ott hivatkoztak valamely héber
~zímak eredeti j el entőségére 2) és :t hibliai történeteket ·nem :L
s~:entirá::; elbeszélése, hauem a kés őubi zsidó hagyomány szerint
adják elő . 3) Egyikük, Erdősi, 1544 körül egy ideig ~t héber nyeh
ta.nára volt n bécsi eg.vetemen. 4 )
A debreczeni, sárospataki, l<olor.sYári ::, egyideig a mosóczi
protestáns felsőbb iskolákhan ~• latin és görög nyeh mellett a hébert is htnitották. 5) A beszterezebányai protestáns gimnázium
l 574-iki tanrendjében előfordul »zsidó nyelvtan« és »a szentirá~
zsidó szövegének magyarázása.« 6 ) A kolozsvári főiskola c korbeli
tanulói közül Tholnai Bálintot, n héber, vagy mint akkoribau
mondták: zsidó nyelvben való ritht jártasságáért zsidóna.k szokták nevezni. 7) Rustler Mihál mestert, a sopranyi protestáns iskola
egyik tanárát (1574 - 79.), kivált kitünő héber nyelvtudománya miatt szokták magasztalni. Szegedi Istvántól pedig 1591-ben
') h Goldzihet Ig ndc<, Eg-yeteme$ Philolog·iai Közlön~· VIT. é'rolyam +2. l.
•) A Batizinill tölJlJször (l1égi magy. költük tára ll. 10~. 1., HO-l. ,,)
elöforcluló >' Maosim •, mint 111<\r az ö""zefüggé,hül kitünik, megfelel a hé her
Máuzim·l'>lk 1 Dúniel 11. 38-D. Y. Batizi, a Vulgat!n·al é" Lnthenel, the~en
t ulajdonnél'nek \'C, zi ugyan, de helyes magyarázatából : »)laü~im ~'idóul,
magyarul erű~,;ég,-KűYár, küpaluta, kazllagság és bűYség« (u. o. 461-:l. ,;.)
\i lúg-osan kítünik a kiiltüuek héber nyehismerete. llosvni pedig a Sokféle
nerek11ek magyal'ázatju harmallik ré$zeben (11 . o. lY. 258-•>:i. 1.) nag.nz:inm
ft~rfi- t;:-; nünoYet, töhbnyire helye:-:en, 1nagyaráz a hr'•berbül.

') J>0hl:'•trá l. 'l'illódinúl. Sokféle téscügü.,rül. 7-2+. t'·s 4\l-6!). 'ürl>an
(Régi magy. küliiJk t(m; lll. 26~-3. 1.) Az itt elüatlott mese z~itló forrására
múr Szilády utal (u. o. +~3. 1.) )fás példáYal találkozunk Szeremlyb•i Mihály, Egyi]JtomlJól kijüyésérül lzmf'lnek :l:l-40. sorúban (u. o. II. :?:l-1. l.)
-\.~ itt elbeszélt 11w'e fonása : illidl'lís-Rdbbóth, Seutóth L ::Uintl a két költü
azonhan aligJut egyenesen a héber fonúslJól merltette az általa feldolgozott
zsidó mesét, hanmn Yalószinüleg valamely kt>sübbi leg-ell!la-gyiijteményböl.
') Rég·i 1\lagy. Kültiík 'fám li. 4:l:\. l.
'·)Jakab Elek i. h. 71. 1., F,·a11/:l i. h. :IS. l.
'i Frankl i. h. 178. l.
')Jakab Elek i. h. 75. l.

jelentek meg mngyarázatok a nagyobb pófétákhoz. 1) :\[~tguk a
lelkészek súvesen megragadták az alkalmat, hogy a szószéken
héber tudománynkat mutassák be hallgatóiknak 2) és a hibliafordíták elég fontosnak tartották kön~''Tük cúmlnpján kitenni , vagy
:lll előljáró beszédben kiemelni. hogy »::t sidó nyelvből((, »az sidó
uyelmek igazságábók vagy »<t héber eredetinek leghilbh értelme
"llerin t,, fordított~tk. a)
A theologiai tudománynak ez új irányát követve, a magyar
btholikus egyház is gondot fordított a héher tMulmányokrn. A
jezsuiták nagyszombati iskolájának 1558. tantervében fel van véve
)' A szentirás magya.ráza.ta s ezzel kapcsolatban a héber nyelv.((
Az 1581-ben megnyitott kolozsvári katholikus főiskolán előadott
nyelvek közt első helyen áll a héber. 4 )
Oláh }Iiklós, II. Lajosnak és Mária királynénak mint államférfiú és mint a tudományok mü1elője és pártfogója, egyaránt
ki1áló titkára, késöbb esztergomi érsek s az ország prímása, ó-szöletségi és héber tudományos kérelésekben többször fordult Campoi Jánoshoz, ki kivált azért foglalkozott a biblia eredetijével és
héber nyelvtudománynyal, hogy Luthert és Melanchthont megczáfolhttssa »ugyanazokból a könyvekből, a melyekkel a maguk
állítilsait igazolják. (( Egyebek közt Dániel köny,Tének hü fordítá::,át és magyarázatát kéri »a héber nyelvben kitünően jártas fértiútóL ki a Prédikátor könyvét a hé• berből latinra fordította. ((
Ezen fordítást, mint irja, többször átolvasta s régibb fordít{Lssal
iisszehasonlította. Kéri és buzditja őt, hogy »ezen hasznos és üdvös müköclését ezentúl is folytassa. ((

:\Iellesleg megjegyezzük, hogy Campoi .) án os válaszoló levelében egyebek közt előfordul egy Élij[L Le1itára vonatkozó énleke,s :~ln.t:.. mely e ,nn.gy~ir~ü zsid? tudós életiróinak figyeimét eddigele kike r ulte. Ola h M1kloshoz mtézett iilevágó sorai a következők.
~ogy Dániel könyvének értelmezésére nézve minél biztosabb fel~
~Ilágosí~ást nyujthassak, »zsidókhoz fogok fordulni, kik Németor') Fra~tkl i. h, I 53. és .100. l.
•) Jakab Elek u. o. 196. l.
3
)Az előbbi olv h t' Jl-f,l'
P'
.
as a o e lit.; etei' 1.j6:í-ben megjelent ,Jób-fordításában, valammt a két folámuel és Királyok könyvének fot·tl'ta' ~b
tóbb'1 B á h·
l ' s.. an, az
u
og t mak még kiadatlan ,Jób-fordítáRában. T;. Franlcl · h o s 1
1•
és Erdély'
t.
é
• a 6 • .
•
l orszaggyül si emlékek, X. lilii. l. ; ,., ü. Károl ; f;'áspdrnak hih
11
halordításához irt előljáró beszédét.
.
') FJ·anlcl i. h. 35. 4-3, és Ill, 1.

súgbau :;zép i:íZÚmmal munnk. De vau köztük egy. ki az utolsó
ezer évben élt zsidók közül a legtuclósahb, ~jliás, származásrn
nézve német, ki a:wnban majdnem egés't; életén át Olaszországbau
t ar tózkodott, jrlenle.r; pedig (a levél 1532. február 4-én kelt) a
főtisztelendő aquilejcti patTiárka házában él T'elenczében. Ha elérhetem, hogy nehány hónapot tölthetek nála: fölötte holdognak
fogom magamat tartani. (( 1)
Már fentebb kiemeltük, hogy a biblia tekintélyének emelkedésével s a biblia nyelvének tudományos ápolásával lassankint
eltünt az a mély megvetés. melylyel mindaddig tekintettek a zsidóha s a zsidóságra; ezek most elismerésre, itt-ott dicsőítésre is
találtak. Alantabb látni fogjuk, hogy így volt az akkoriban .a
magyar világban, leülönösen Erdélyben is, sőt bizonyos külső körülményeknél fogva itt sokkal inkább, mint tán Anglia kivételével, a többi keresztény országban.
') I1Joly·i A,·,wld, Oláh Miklós levelezése 192 -+. l. Az Élijá Levitára
vonatkozó adatot l. u. o. 193 l. Em litésr e méltó, hogy Apafi Mihály magán
kön yvtár ában több más h éber könyy közt Elijá Levita héber grammatikája
is megvolt; l. Kemény J ózsef, Notitia hi storico-cliplom. sat. I. l g·; , l. Eliae
Se1·vitae h elyett Levitae olvasandó.
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N ágara Izraél.
I.
A spanyol kör utolsó nagy énekesét ismertetjük e soroklJn.u
Nágara Izraélt. Ó valóban phönix, ki több mint százéves pihenés
után még egyszer és utoljára ébredett föl hamvaiból, de már idegen földön. Elénekelte dalát, azután nyom nélkül eltünt. H amvn.it
a,z idegen föld elnyelte, az ellenséges lég szerteszórta. B előlük n,
phönix nem támad fel többé.
A végzetes spn,nyolországi kiüzés szellemileg is mélyen sujtá
a zsidóságot és ~t költészet e százn.dos szünetelését szintén ennek
kell tulajdonítanunk. Kikre még tegnap büszkeséggel néztek leülföldi hitfeleik, kikről el volt terjedve a büszke nézet, hogy mindannyian Dávid királyi házának szármn.zékai - a sp~tnyol zsírtóság ott állott hazátlan ul, reménytelenül. Ki ü zve hona határiból
sirn.tja <t földmives vetését, a kereskedő vagyonát, n.z államférfiu
állását, és hány tudós panaszkodik könyele közt, hogy munkálódása meg ntn bénitva, mert elrabolták köuyveit. Most hová, most
merre uj hazát keresni?
Ha igaz lenne is, hogy elicső fényben állott még lzraél országa, midőn elődeik előszöt léptek a most elrabolt ország hatáiraira, ,mit keresnének most a réges-régen romban fekvő helyeken?
Es mégis az őshaza felé vonzotta őket núnden és a hazátlanok - talán öntudatlan is - az ősrégi hon felé keletre indultak uj hazát keresni. 1)
A kelet zsidósága könynyel telt szemekkel. de tárt. karokkal fogadta szerencsétlen testvéreit, megosztotta velök mindenét
- az inséget s nyomort, mi osztályrésze volt. Algir, Marokkó,
Tunisz s Egyiptomba vándoroltak a legtöbben. Számosan jöttek
Damaszkusba. A damaszkusi zsidók szivesen látták hitsorsosaikat, megosztották velük eledelüket, lakhelyüket, de nem - templomaikat. A damaszkusi zsidók zöme a mosztarab ritussa,l élt,
egy kisebb rész szicziliai zsidó községet képezett s n,z njonnn.n
') G1·aetz Geschichte <1 ••J. IX. k. ll. 1.
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K , ny o csa a
uJrn. be folyashoz JUtott; egy1k tagJa n kor nagyhit·ü kabb:1lista mcsterének, Lm·ja Tzs[Lknnk volt tauítY{wya. 'rnrlomáuyossácra és eo-y
igen kedvelt munkája n »Lekn.ch tob « 3 ) úlbl oly hírre ~ettsze;t
hogy D amaszkus hitközsége mbbiján,.Jc vábsztá. 4) :i\Iidőn _ ~
legnagyobb valószinüség szeriut - Gáza községe az anyaközséghez fordult rahbiért, ez a már akkor elhunyt rabbijának fiút
leülelte ez állomásra.
E fiú volt Rabbi !ZJ·a él ben 1l1osP .\'ágflm 5) (olv. Nadzsara.)

*

*

Nágam lzmél született 1566. éY tnján Damaszknsban.
Zunz Ritus él. s. P. 55. J.
') (haetz u. o. 3 1. l. Berab Jakob Resp. :;;l. J.
3) Azulai rendkivüli magas,;talólag nyi latkozik

1
')

1)

P

müri>l.

') ConfoJ·te Kore Ha eloroth 37. a.
'') Hogy a Xágara-család 'panyul ereclcti1. majdnem kétségtelen,
mert nem találunk ese tet , hogy a benniHiitt c;aláclok oly hamar beolvadtak
volna a spanyol hitközségekbe, főleg pedig, hogy oly e10kelő áll ást foglalju"
nak ott el. Kctvserlill[J (Gesch. der .Judea in NaYarra) utal egy Nagua ne"l'ü
csal:ídra. A né,· maga m8g nem' uyujtana elé!.( hizloRíték11t, mert Yiszont
KonstanLinápolyban múr régen Jakott egy X ágai' lleYÜ c;alád, melylyel már
Izsák bar Reseth re~ponzumaiban tal:ilkozunk. \'a ló"zinü is, hogy n csaláll
a Nágal'ct nevet csak 1'ilrökor szágban veLle fiil, mgy Jega lább ott lett ilyen

törökös h a ngzásúvú az eredetileg 'panyol néY.
6 ) Szilletési é ,·ére n ézye semmi haLárazott adatot nem találunk sem
saját müveib en, sem egyebütt. A föntebbi évszámot :t kö\·etkező adatokból
nyertük, mint legvalószinlibbet: Apja (Azulai Sem baggedólin) 1581-ben balt
meg, mely évben. mint a • l\Iémé Jzraél ,, bevezetéséből kiviláglik , ű nem lehetett több 14-~5 évesnél és ennek megfelelőleg első munkáj11 megjelenésekor, mely 1!>87-re esik Jegfüliebb 20 éves volt 1 tekintve, hogy egész szereplése e korszakon túl esik. Végill ha tekintetbe ,·esszük, hogy Conforte űt
azon korszak férfiai között námolja föl, kik kőzül többeket ő (Conforte) még
16.'i2-iki második jeruzsálemi utja alkalmával is életben talált, ugy sziiletési
évét hátrább semmi esetre sem tehetji\k. Dukes, ki bövebben szándékozott
Nágaráról értekezni a »Geschichte der neubebr. Poesie c czimü miivében, az
l .'í 60-ik évet teszi Nágara neve után, maly annál helytelenebb, rnivel ott nem
is szi.\letP"" í•n'•t, mint inkhbb virágzása km·At látszik jelenteni.

SCHEIBER
1 1)0

Y,\Jil.\ 1:í.;T,\.

101

GYÜJTEMÉNY

Apja már ekkor hirnevének tetőpontján állott és gyermeke nev:lésére a legnagyobb gondot fordítá. Akkoriban már nagy ban divatozott keleten a nevelési mód, mely tt tórát és talmudot egyaránt
elhanyagolva. a Zóhárra és egyéb kabbalisztikus munkákra vetette a fősulyt. De az ősz Nágara, ki ugyan mint Lurja közvetlen
tn.nítv:ínya I) a lmbbala erős híve volt 2), korántsem mulasztá el
gyermekét a szentirással és talmuddal megismertetu.i, amiről költiínk művei lépten-nyomon fényesen tanuskodnak. Hiszen a szeutirási költészet volt az egyetlen forrás, melyből meríthetett, melybPn mag~1s:m szárnyaló költői lelke táplálékot talált, mert a spanyol zsidó költők műveit az idők és viszonyok szerencsétlen volta
Plzárta előle.
Talán épen azon korban, midőn az atya a felserdülő ifjúval
a kabbala tanait ismertetni óhajtá, ragadta el a halál. A má r
14- 15 éves ifjú ezután sem maradt gondozás nélkül. Elhunyt
rabbijának fiáról a község gondoskodott. Különösen egy Cháim ibn
Cháim 3) nevü, jótékonyságáról magasztalt damaszkusi lakos vette
pártfogása alá és részesitette gondos ta.nításban továbbra is a
mindig szebbuél-szebb reményekre jogosító ifjút.
Már e korban költőnk szargalmasan dolgozott a költészet
terén. Ifjui lelkesedéssel, gyermeki pajzánsággal és könnyedséggel irt költeményei 19- 20 éves korában tekintélyes gyüjteményre
szaporodtak. A gyermek elméjére, de főleg zenei érzékére mélyen
hatottak a régi hazából hozott spanyol dalok, mélyeket hitsorsosai ajkáról elég alkalma volt hallani és végre is a korán atyai
felügyelet nélkül álló gyermek örömest hallgatta Damaszkus utczáin és mulatóhelyein a török s arab népdalokat; lopva eljárogatott mindenüvé, hol ilyeneket h:ülhatott és bár jelentkező vaJlásos érzéke megvetéssei fordult el azok tartalmától, a clalok fül') Vital Oháirn névszerint n em említ.i űt Lurja tanít.ványai közüt.t,
(Lás!l erre nézve Vital önéletrajzát l 4. b. és Gl'aetz IX. idevonatkozó 8-ik jegyzetét), mig Conforte (41. h.) elsű sorban emlf,kezik meg róla. Kétséget nem
szenved, hogy Vital költőnk iránti gyüliiletbííl készakarva hagyta ki apja
nevét. Az egyik névtelenrtl említett tanítvány helyéhe bátran Nágam
M.ózes nevét tehetjük.
•) Müve, a Lekach tob, erűsen kahbalai szinezeti't, a miért is Richar<l
Simon épen nem kedvezíHeg nyilatkozik róla, szemben Aznlai-vnl. RnHr,h
Jahrbuch V. k. 235. l.
•) Lásd a Mémé Izr. bevezetését. »Olyan volt.am házanál mint saját
gyermeke, reggel, délben, e• te egy ar:! nt ott hon nt1Pk Hála. <

heroászó rithmusai és dallamai folyton visszahangoztak fülében.
Ezektől ő nem is törekedett meneklilni.
A legvallásosabb érzelmek, a lángoló istenszeretet, az ün11Cpi lelkesedés, az elpusztult isteni szentély fölötti kesergés, a
messziási remények önkényteleni'Ll is e kedvelt és talán n::tgyon is
utezai dallamok alakjábau léptek föl az ifjú lelkében és ő vonakodás nélkül önté ki beléjük érzelmeit.
Az utczák dalai csupán zenei érzékére hatottak, de lelkét
ugyszálván teljeseu érintetlenül hagyták. N em ismert ő más érzelmeket, mint a melyeket a kabbn.la befogadott és elismert, mert
hatalmasan uralkodott ez az egész keleti zsidóságon, a filozófiát
és a földi érzelmek költészetét kegyetlenül számüzte és helyülePt
maga foglalta el.
Az ifjú látta, mint férnek össze ezen érzelmek a trá_
g[Lr utczai dallamokkal és fárn,dhatatlanul dolgozott tovább. 1)
Nem hiszi-- ugy nyilatkozik a Zem. Izr. bevezetésében - hogy
hitsorsosai továbbra is ezen erkölcstelen dalokat fogják énekelni,
miclőn ő ugyanezen dallamokra vallásos énekeket szerzett számukra. Csak nem fogják szándékosan mellőzni azt, a mi megengedett, hogy élvezzék azt, a mi tilos. 2 )
E költemények már első megjelenésükkor rendkivüli hatást
keltettek Azt beszélték, hogy a kor legnagyobb tekintélye, a lmhhalista »Oroszlány« 3) Lm·ja Izsák bámulattal olvasta e költeményeket és azt mondta róluk, hogy az égben rendkivüli öröm
támnclt e költemények fölött. 4 )
Töbhen az ujabbak közül is ténynek vették, hogy Lm·ja
')Héber dalokat idegen versformákra irni nem volt ritkaság. Eltekintve az arah versmértéktűl 1 mely végre polgárjogot nyert a zsidó költészetben, olasz zsidók gyakran használták a terzinat és Moskató Juda, a Kuzari hires kommentátora, h éber szanetteket irt. Hebr. Bibl. V. k. 102. l.
llgyanezt találjuk késűbb Luzatta Cháimnál.
') Érdekes, hogy a keresztény egyház az első szá?.adokban épen ily
ezéiból készíttetett pogánydallamokra keresztény énekeket. Lásd Dukes
Gesch. d. n. h. P. 9. 1. és Rambach Anthologia I. 46. Zsidóknál már Nágara
elűtt élt e szokás, de nem oly mértékben mint nála.
") Rendesen ,,N:"l névvel jelöltetik.

') Azulai II. 46. l. »És Rabbenn Háari nevében azt jegyezték föl .... «
Lurját.ól irott munka nem maradt reánk. Tanait és nézeteit
tanítványai irataihól ismerjük.
Tudvalevőleg
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igy ll)ilaUmr.ut t; 1) pedig ('1. lehetdkn, mivd ií e költemC.nyc-k
mcgjelcurt;ekor már másfél rvtiz<·d Ma si r lm n feküdt. J JUrja
ugyanis Conforte szcrint 157:3-hnn, Azulai szcriut múr l G72-hcn
meghalt, 2 ) a mikor költőuk épen nyolcz (·ves lehetett.
Dc mily fényes hiz:onyságot tesz ezen általáuos hitelt
nyert állítás <tlll<t hatásról, melyet a Zemimth Izmr'l a kabbalist<1kra tett! r\;r, elhuuyt llleRternr.k tn rg krllett szólalnia, hogy magas;r,talja c költeményeket!
D c rajjon ~Yágaru T:mu!l k aUbalista külW rott-c? Atyja mint láttuk - korább,tu halt meg, semmiut hogy fiát a 1mbhala
tauaiba bcwzethette volna. Érintetlenül bizonyára nem maradt
N. Izraél az egész keleten uralkodó lmbbala hatásától. de korántsem meriilt el abba.
A kabhab érthetetlen titokzatosságáért, csodatevő fogásaiért, homályos tanaiért nem hevült ő soha. Számos költeményei
köz t nincs egyetlen egy sem, melyben az akkoriban annyira divatozó titolo:atos nevek, misztikus j elentésü betüösszetételek forduluának elő és a melynek megértésére a tisztán érző emberi szivnél
egyéb kivántatnék 3 )
Hanem volt a leabbalának egy oldala, mely korántsem a
kabbala terméke, de a melyet ez örömest tulajdonított magának,
a kahbala egyetlen költői oldala. és ez: Isten sze1·elrne ]z?-rtüh e-:.
Ez az ábrándos költői felfogás, mely feltalálójául a lánglelkü
prófétákat, születési helyéül Ozion hegyét ösmeri, mely költészetéből mitsem veszítve végig vonult a talmud tengerén, mely minden
anthropomorfizmusa mellett nem szünik meg a legtisztább monotheizmus lenni, melyet a kabbala inkább titokzatosságamint magasztossága miatt ölelt fel, ez volt, mi Nágara lelkét áthatotta.
Ennek köszönhették költeményei első sorban a közkedveltséget, melyet találtak és ez volt az, minek kedvéért a kubbalisták
az elhunyt mcstert megszólaltatták.
Talán az egyetlen e korban, ki ezen megütközött, Menáchem.
di Lonzánó volt. Menáchem korának egyik leghiggadtabb gondol1
) Azulai ezen állitását minden fontolgatás nélkül átvette Dnlces u. o.
82. l. és 157. l. Hasonlóan F1·iedlilnrle1· a »Pizmonim« kiadójR; lúsn I•:lí':szavát.
1
) Lásd Gmetz föntebb idézett jegyzetéL
8
) A Zóhárra egyszer hivatkozik csupán, egy viddúi (uűnvallomá•)
ar;erü költemény f'óliratában. Zem. Izr. 120. l.
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kozi<sü kritikusa, tudósa é~ verselője volt, Je bizonyos, hogy iámaflásait bizonyos költői féltékenykedésnek is kell tulajrlonítanunk,
mcly szav,ühól eléggé kiérzik.
,. fW· .Jricl(,th« czimü müvében (142. l.) mindenek előtt hiMztatja azon szokott eljárást, »hogy Izraél község e és Isten köz:ötti viszouyra oly kifejezésekkel r lnek, minőket a szerelmesek
baswálnak egymás között. Hn.hár ezt az Énekek énekében találjuk is, ez ált[tl még nincs fölhatalmazás adva bárkinek ilyenek
használatára. « l'lfiután utal arra, mennyire kerülte ő ezeket, így
folyt::ttjtL: »Lásd, ennyire óvakocltam én ebben a tekintetben. A
»Zemiroth Izraél« szerzője bizony nem sokat törődik ezzel és
több helyt esik e vétségbe. l\Iegenged magának oly kifejezéseket
melyeket csak Rzerelmesek moncbnak egymásnak. «
A történetíró megelégszik ez: érdekes megjegyzés konstatálásával ; az eszthétikus l\Ienáchem várlj ával szemben bizonyára
nem fog habozni kijelenteni, hogy épen e hibtt Nágara költészetének legmagasabb, legmegragadó bb pontja.
Nem kevésbbé érdekes Menáchem di Lonzáuo másik vádja, n,
melyben kikel a nagyon is profán form:t ellen. Főleg azt rója
meg, hogy Nágara annyira befolyásoltatta magát a dallam eredeti szövege által , hogy az uj szöveg nem c~ upán a dallamot nyeri
attól, hanem kezelő szavainak hangzása, is megfelel annak, mi az
olvasób[tn akaratlanul is profán gondobtokat ébreszt. 1 ) »Én -folytatja - midőn Damaszkusban jártam, megintettem őt azért.«
E vád Nágarát kortársaiv:1.l, számos elődeivel és követőivel
együtt éri. Úgy látszik, hogy az akkori zsidó közszellem, minden
fanatizmusa mellett, nem talált ebben hibáztatni valót és Menáchem tiltakozása legkevésbbé sem gátolta Nágara követőit,
hogy ebben is utánozzák példaképüket.
Mielőtt ezen első költemények további sorsára térnénk, végezzünk egy másikjóval veszedelmesebb kortárs vádjával. Nágara
Izraél egyetlen ellensége - legalább összes müveiben és reánk
maradt levelezéseiben másra nem akadunk, és a kortársak följegyzései szintén erről tesznek bizonyságot - egyetlen ellensége
Kalii.briai Vital Oháim volt.
Közöljtik n, vádat szó szerint, mert már a hang, melyben
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') l\lenúchem ezt a sort említi :"1~1:"1 c· c~· :"!~
'i'.:ll,~, minek a spauyol • :\ltwro me mi ~lma, ~y lllllt'ro me ·· felel meg. (J,(tsd Gra etz IX, 422.)
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irva van. magában elégnek látszik n,rra, hogy legalább is a legmagasabb fokú kételyt támaszszn, a tény igaz volta felől. Hozzájárul még, hogy a vádat egy rossz szellemtől megszállt leánynyal
mondatja el és Nágara nevét említni nem meri s csupán czélzásokkal utal reá. 1) »Igaz ugyan - így szól a leány - hogy költeményei önmagukban szépek, de ö vele magával tiltva van még szóba
állani is. Azért jó őrizkedni költeményei olvasásától, mert miudig utálatos dolgo bt beszél és folyton részeg. A »bén hameczárim « (tammúz 17. és áb 9-ike közti) napokon hust evett, bort
ivott, mig le nem részegedett. Kalapját a földre dobta, hn,ngosan
énekelt és azután Gabárban hitszónoklatot tartott n, megtérésrőL
Midőn én ezeket neki szemébe megmondtam- teszi Cháim hozz{L
- bevallotta, hogy ez mind igaz.«
Ez állításon nem fogunk csodálkozni, ha tudjuk, ki volt
Vital Cháim és csak az a meglepő, hogy Graetz, ki igen jól tudja
hányadán áll a dolog Vitallal, ki ez embert először tűntette föl a
maga valódiságában, csak valamennyire is komolyan veszi e szrLvakat. Azt azonban bátran állíthatjuk, hogy Vital korábau senki
sem adott csak annyi hitelt is e szavaknak, mint Graetz. Mindenesetre ideje, hogy Nágara jellemét véglegesen tisztázzuk e vádtól,
mert úgy látszik, itt is érvényesül a régi igazság : Calumnin,re
audacter, semper aliquid haeret. 2)
És erre nézve bizonyára elegendő lesz, ha Vital Cháim és
Nágara jellemét egymással szembe állítju]{, az előbbit Graetz
nyomán.
Vital kiméletet és fegyvereiben válogatást nem ismert olyanokkal szemben, kik küldetésében kételkedni mertek; már pedig
Nágara, miut egy ránk maradt leveléből látjuk, még tovább is
ment. 3 ) Vital ilynemü kételkedésért az egyiptomi zsidóasszonyokról azt a hírt terjesztette, hogy férjeik távollétében megsértik a
házassági hüséget. 4 ) Hogy magát Lm·ja egyetlen hivatott örökösrnek adl:J.assa ki, nem restelt hazugságot hazugságra tetézni.
Vizsgáljuk ezzel szemben Nágara jellemét.
Az atyai felügyelet nélkül álló ifjú örömest hallgatta n
') Önéletrajz 7. l.
V. ö. Geiger Nachgelassene Schriften II. k. l !JS.
1
) Mémé Izraél 154. l.
')Önéletrajz 2. l. V. ö. G•·Mtznek Vít.ah·a vonn.tkozó helyeit. X.
k., 126.1.
1)

gyönyörü utczai török és arn,b népchlolmt; lelke már ekkor tel n'
volt a legmagasztosabb v:tllási értelmekkel; több ruint 300
vallásos költeményt szerzett, de világi költeményt már c korban
sem irt. 1) És prózájában is, a »Zemiroth« és a ».Mérué hraél«
bevezetésében oly őszinteséggel pi'~rosult szerénység szól hozzán!<.
milyet e kor kabbalista. iróinál bajosau tnlálunk. Jelleméröl, súgorú erkölcsösségéről tauuskoclik azon tisztelet, ruelylyel rób
fiatalabb kortársa Oooforte megemlékezik, valahányszor teheti j 2)
azon becsülés, melylyel őt Damaszkusban illették j és tanuskoclik
azon állás, melyet később Gázában elfoglalt. Vital vádjait ezek
után bátran tekinteten kivül hagyhatjuk.
Térjünk vissza az énekgyüjteményhez.
A »Zemiroth Israél« rendkivüli hatást tett Dama~zku~
ban és az egész környéken. Örömmel és bámuln.ttal olva.sták az
egész keleten és híre csn,khamar OlaszorRz(lgba is elterjedt. Alig
egy évtized mulva már nagybau érezhető volt egy músodik kiadás
szüksége és találkozott is két testvér Kaczin Menasse és Efraim,
kik azt saját költségükön - ú~y látszik, változatlauúl - músoclszor kinyomatták V elenezében lií90. 3 )
Az elragadta,tást, melyet a költemények keltettek. :t kor
') Graetz (IX . 42~.) azt >•llítja, hogy ti:~ tal kurúban szúm•" Yil:'t(:"i ki'•lteményt irt. Reánk ilyen egyetlen qq seu• mamdl. .\. :llém(• lzra(•l • -hL•n
fenmaradt alkalmi költemények ,·ilágiakn:tk ,·.l'"" nPm tnon,lhal.úk, kúli'>nben nen1 is fiatal korúbúl valók. J~H·g hjz.onysúgot lf's:t: azonban ~una szún1o~
n) ilatkozat, melyeket az ifjú legel~ij gyújl.~lltéll)'i! \L' t'"<;' eli\szaY:'1ban lal(tlnnk, hogy 'oh:t 'e"' irt vilitg-i dalokat. ~yihtkozatai él"~"n jellf'tuzik kur:'tt
és a ll:ülörnb~ég·l't 1 nl ely kij:~. t•· é~ a spauyol kor ldHl íii kj··,ziltt YaH, 1nié1·t
is szú~zerint kö7.lijrn: "Nf\1r1 s7.eretel •l az. i•lt~~··n nyí' l ,·et, :-:e1n az itlr..l-(t~n vt·rsekef; neltez<'k azok Hekem, nlint Y:'tllaiuHIIt a telu·r. U·<ak :vt.t :t dalt ,:.Ja•ztoul t': n, 1nely h.;ten diesűségérE! s:tJJ]. .:\.. sz;enl SZÜ\ et:-> •'·~.p·íí} {J hajtok <·~ak f!w~
ke!ni ... (,, meg,etem azok múcljúl és <·lj:'n·:'<'út, kik "'"rel.,mri'•l éltt:k,.lm·k
- Én lstennek éneklek csup(m, k•·riiliim n súutikúl:'tst l·s '"~"' lépPk f(·h·P.<
A .:\[émé lzi'aPl heYezetf.sében i• kinyilatknztatja, hogy •uem kiYúnkozik
:tzok dicsűsé•ge ut:'m, kik "zerelme" clalokat iruak l·s azokkal clic:•ek .. <lnek.c
Heméli, hogy ezon gyüjteméuye, húr'"'''' c"npim \all(cso~, """' fog a 'il:i~i
költemények szúm:'tlJa su roltat ni.
2 ) Korc Ha<loroth :l í. a. 41. a . .J.!I, a.
') l•: gyüjlemény elsi'1 ré'Ze 15!1(1-lJ<•Il került ki a saj tú :dúl, a tuÚl!<lllik
~s harmaclik J:,H.J.-l>en. A 7.Pm . Izr. 1:1~. l. utim ngy ,-élem, hogy lt>gfiiljebh
H kiilteménynyP·I ],;',yi'!Jt e mú""'lik lda•lit s. Az .,]si\ •·znfathi kia<l:''" ma m 1\r
ali(:" találhatú. A Z en L lu. hrtl'utl"lil~ kiruláaa " "ZÚzn.•l .,]t·jí·n .i••l .. nt mt•g
lliúny•'"'"' Jlell-(n'~tllmu.
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egyik kiváló férfia tolmác olja. l-eon di J[vduw, ki e;,~cn második
kiadáshoz hevezetésül egy rendkivüli magasztaló költeményt irt.J)
A gyUjtemény 3 részből áll. Az Ólc~th támid tartalmaz 225
költeményt n,z alkalom meghatározása nélkül. n,z Ó!cbth sabbdth 54
szombati éneket és az Ólath Chúdes 67 kolt~ményt ünnepekre és
fé>lünnepekre.l\Iinden egyes költernény homlokán ki van tüntetve,
melyik török, a.ntb, Yagy spanyol 2) dn,l melódiájám 3) éneklendő.
Ezenkivül még a keleten szokásos hangnem is jelölve van. Igen
sz{imos chrn,h mértékeseu van irva. 4 ) lVIindannyia vallásos ének,
Istent kérő és magasztaló tartalommal, csupán 6 elbeszélő tárgyú s)
és 5 lakodalmi ének van köztük
')~eYe az akros~ti~honban. A költemény ,-égsza,·ai:

'7-:-~-t:": ':-:-~-~;··: ep :-~':- '~ ···t~: -~·,, ;il:~: c~ [•:] ~·t;·~;:: .,,jj s~ J~.

(ért•d Nágara).

')B szót > 't;~r:- « Golclentlwl (Bécsi akad. tört. Ért. 1850. julius) é~
urána F,·iecllü,lde•· »Romance«-nak értelmezi. 8ltekintYe attól, hogy a költeményekben épen sennni románczszerü sincs, a megfelelő ·p-:1;i és 'Y'))
(néhol ·~~-;v) fölirat eléggé világos.<n mntaLja, hogy e szó »Homanos «-na,k
t. i. spanyolnak értelmezendő, amint azt Steinschneicle·r (Hebr. J3ihl. III. 67. l.)
kimutatta.
3

) A melodia szó az arab ' ii1S « szóntl Yan remlesen kifejez,·e. A németeknél sz okásos p;·; csak III. 6. éR 47. daraboknál fordul elő. A második
részben már saját költeményeiYel jelöli a melodiákat, melyek az idegen dallam mellett közismertekké lettek.

'))!értékesek többek között I. I. 3ö . 43. 94 ..... II. 5. 19. 2ll. ~~. , ..
III. 63. 64. 65.
) A harmadik ré~z :í-clik
költeménye Ch~nukka, a 6-clik Purim, a
Sl-dik az egyiptomi kiYonulás történetét tárgyalja hosszú terjengős verses
eWadásban. A 25., 26 . és 28-ik elarab miclrási elbeszéléseket dolgoz föl >til
hó 9-ikére.
5

Bulin.
VAJDA BÉLA.

(Vége következik.)

A kutyajutalom, Deut. 23, 19.
A Deut. 23, 19 említett ::S: ··ii~ értelme iránt nem volt
kétség s nem tértek el a vélemények, mig e kifejezés először felir~t
Lokon nem mutatkozott. A nem rég Cziprus szigetén Larnaka mellett kiásott két fönikiai márványtábla egyikén. amely a.zért oly
fölötte fontos, mivcl a fönikiai vallás és szertartás eddig ismeretlen intézményeit megvilágította, t:::lS:S c·.1S~ megnevezés alatt, két
fizetéssel járó templomi tisztség említtetik. De1'e11baurg a Revue
des Études ,Juivcs II. le. 126. l. az első szóban a szeutirási kifejezés második részére (:S:) isme t, úgy hogy ebben a törvény a pogányság egyik Jeggaládabb kinövését kárhoztatuá.
Hanem már Haléry József éleseszüen mint mindig, u. o. III.
k. 200. l. azt vitatja, meunyire valószinütleu, hogy a fönikiaiak
maguk a rút pogány intézmény szente1t áldozatait kutyáknak
nevezték volna, és azért azt hiszi. hogy a :JS: alatt valódi kutyákat kell érteni. mely állatnak az ófönikia.i szentélyekben vabmi tisztük lehetett, talán a szentély megőrzése. Sőt a második
szóbctu is (c·") a héber kölyök jelentésli ·u szó többes számát
tn.lálja, úgy hogy ca,ues et cntuli egymás mellett mint a szeutély
személyzetéhez tartozó állatok volnának említve.
Hn.lévy ezen merész sejtelme meglepő megerősítésre talált,
mert valóban másutt is találkozunk ókori templomokban kutyákkal, mint "' szentély nem lényegtelen segécljeivel. De talált e sejtelem egyntta,l ignzitásm is, mert :t szóban forgó úllatok tiszti minőségére nézve várn.thm felvilágosításban rés;,:esültünk. Epidaurusb:tn ugyanis megtalálták azon két oszlopot, mely Pausanias
szeriut az ottani templom előtt állott. A két oszlop feliratában az
istenség által végzett csodatettek kö;,:ött tt következő is olvasható.
Hermione fia, Thysou i'mo xuw):; ciílv xatd 1:0 i~pov 3-Epan:wóp.~vo<; ••
IÍ"ft~~ ch~A.Ih, :tzaz, a l'>zentély e~yik kutyájától gyógyítva egészségesen titvozott; és tovitbbit: x:J<;>'I ,,;w i~pií.lv s&sptin:was t~ ·{A.waa'l
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;raiaa .. :t szent kutyák egyike nyelvével gyógyított gyermeket stb.
Voltak tehát, it mit eddigelé nem tudtunk, Aescubp személyzete
közt nemcsak kígyók, hanern szent kutyák is, a melyek nyelvökkel megnyitlták a megsebesített testi részt, mint p. o. az említett
feliraton a szemet és a gyereknek daganatban szenvedő fejét. A
rni még minálunk is mint elterjedt bnbona országszerte található,
hogy a kutyanyelvnek gyógyító varázserőt tulajdonítanak, ezt itt
az ó-görög v:tllásban is találjuk Innen magyarázandó az összefüggés, a mely sok mithologiai mesében és részletben Aesculap
és a neki szentelt kutya között észlelhető. Régi föltevés, hogy
Aesculap tisztelete és imádása B"'önikiábóljöttGörögor8zágba.Nem
lehetetlen tehát, hogy :t kutyák a szentélyekben való alkalmazása
szin té n n, fönikiaiaktól jutott a görögökhöz é>l hogy az epidaurusi
feliratok világosságot 1ethetnek a cziprusi lelet ezen homályos
részletére. RPinrrch Salamon) :t ki szokott kombináló teltetségével
ezt az összefüggést a Révue archéologique 1884. szeptemberi füzetében 129. I. ff. először sejtette, nem beszél bibliai kifejezésünkről, mely most új jelentést nyert. Talán nem lehetetlen, hogy va.lódi gyógyító kutyák megfizetését vagy árát jelöli. Hogy helyes
magyarázata nem sokára el lett felejtve, annál kevésbbé csodálatos, mivel Görögországban is, a hol még történeti időkben az álbtok ezen alkalmazása a szentélyekben dívott, az irodalomból
nyomtalanul eltünt emlékezete és csak egy szerenesés leletnek
köszönjiik a róla való tudomást. A Derenbourg föltevése ellen a.z
is szól, hogy azon fogalom, melyet ő .:1S: szóban keres, más helyeken p. I. Kir. 14, 24 és II. Kir. 13, 7 mindig a tty szó által van
kifejezve.

Budapest.

IRODALOM.
A HITTANIT ÁS ÉS IRODALMA.
GrosH GuRztav. Yogel Iguácz és HalÜRz N:indor hitoktaüisi tankiiny,·.:i.

Egy csomó hittankönyv fekszik előtte111. Birálatot kellene
írnom róluk. Soha sem fogtam nehezebh, L1e soha. könnyebb dologba sem. Könnyü a munlm, mert a hib[Lk és helytelenségek nem
rejtőznek el a biráló szeme elől; miutegy kap1a kapnak a kritikuson) de ép ezért nehéz is a birítló helyzete. Ép oly 8Zánalomra méltó látvímyt nyujtann.k n. megjelent künyn:k. mint midőu
a földmíves a remélt jó buza helyett ü~zökös gabonút tele koukolylyal csépel. Bő a termés, de keYés ;t köszönet benne. Önkénytelenül eszembe jut J csája prúfétn. példázata harátja szőllőjéről.
A hittn.nirodalom munkásai - tisztelet a ki Yételeknek - dolgoznak, fárn.dnak s szakadásig könnölnek (•;; a?. eredm{>uy
Míezhetetleu, hasznavehetetlen egres.
Honuan van ez?
ilfert az író umk s itt első surbau a hittau ;;zerzőit par
excellence értem - nem abrják (Ltlátni, hogy tudni valamit s
meg is írni két kiilönböző fogalom, küliinöseu megimi gyermekek
számára, n, kikkel az adott anyagot szivvel-lélekkel kell íttéreztetni, illetőleg megértetni. A tudós kö11yvébeu nem maradnak elrejtve a nagy igazságok, akúrmilyen homúlyos nyelvezettel s
nyakatekert stílussal lett legyen rrz megirva : akik hdeklődnek
iránta, kiböngészik s kiválogatják belőle az egészséges dolgokat s'
közkincscsé teszik. De ha a tankönyv rosszul, nem a gyermekek
felfogásához mérten van megírva, tele lehet az bölcsességgel, magvas tudománynyal, abból ugyan semmit sem fog okulni a gyermek, kinek az szánva van, s ha mégis megtanulja, mert emmj
sem lehetetlen a világon, csak szánalmunkat ébre ·zti fel ö tani-
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tóötul együtt. ki a d reszurában n'mckelt. A taukönyvírónak értcui
kell túrgy:H, t udni kellmagát kifejezni tömören, magyarán s last
lmt not the least. az anyagot ugy kell feldolgoznia s rendeznie,
amint a<:t :1. gyermek apperczepcziói képességes fejlettsége megköYdl'li. A tankönyvírónak tárgyábau jártasnak magvas irón::tk
s psychoJogusna k is kell egyuttal lenni. - De elég cunyi is a bcwr.etésből. fogjuuk a dologhoz: állítsuk elő a birál:-md6 munkCllmt ~ tegyenek tanuságot.

A sok közül ime kett(): Az egyiknek czime Gross Gus:.'lcír:
Israel. Történet, liturgia, időszámítás és Littau az izm-
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clita i(iuság számúr;1. 48 lap. A másiké: ro,r;i) J.tji1ÚC.:: Hit- és
f'rkülcstall s függelékül a zsidók törtétwto n babilolli fogságtól :l
mú>:oclik templom elpusztulásáig. A középiskolák alsó oszt:íly:ü
-:zámúra.
}Iig utóbbi mü nyiltan megmondja, hogy :l középiskolák
krúköuJIC abr lenni, :1.ddig Gross Gusztávé csak sejtetui engedi,
hogy a szerző könyvével n középiskoláknt almrjn boldogítani, mert
abban :1. könyvben sok minden vnn - amint a czime is mut:1.tj:1.
- mi nem uépiskolúb:t való. Gross G-usztáv az első husz la]Joll
tehát öt negyed íven tárgyalja ~l zsidók történetét a világ teremtésétől 3828-ig, akarom moucl:tui 70-ig Kr. után; az első templom
pusztulásától a másodikig lefolyt eseményeknek egy oldalt szelltelve. Vogel csak a babiloni fogságon kezdi, s végzi J eruzsálcm
elpusztulásáml. Ime az egység! Rendszeres s egységes tan ten,
,iiijjön el a te országod !
De hogyan oldja meg mindegyik feladatát? Gross m· gcniális munkát végzett volna, h:t sikerül neki rövid husz bpon <l
zsidók történetét ugy előadni, hogy nz egyes események kidomhorodjanak s a bennök rejlő erkölcsi tauuságok önkényt feltárnlYa,
mélyen bevésődjeuek a gyermek lelkébe és ezivébe. Fájd:tlom
Gl'oss ur nem született müvésznek. Röviclre fogtasmégis mindeut
fel akart ölelni; az egyes fejezetek be, melyek alig állaw1.k 10-20
sorból, az események hosszú sorozatát gyömöszölte bele, miuél•fogva nemcsak hogy az egyes elbeszélések nem domborodnak ki,
s a bennök rejlő erkölcsi erő elmosódik, elvész, hanem a mi még
megvan, az is homályos, z:tvaros, imitt-amott valósítgos khaosz.
Érezhette ezt Gross ur, és ennyiben pl. psycholog1.1snak mutatkozik, miután látta, hogy az erkölcsi tanuságok az ő elbeszélése
nyomán nem rinak ki, kapta magát, kiokoskodja. maga, s így el-
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hctiúl ~ beszél is egyuttal. néha per:,zc olyan e~eményekböl j,. ],.
yonj;t a következtetést, m~lyekröl az elbeszélésben megemlékezni
megfeledkezett. Például Abrahámról megemlíti. hogy Haranbúl
Kán aanba költözködött, hogy itt elvált Wle Lót, elruouclja, lllint
mcnti ki rokonát a fogságból, s nzután elkezd okoskoclui :. kiokn:okodjn ebhöl a:.::t is. hogy »hogy kell az cmhcrt szeretni, még <l
romlott crkölcsü 8oclomúért is fohászko<lui. « De honn~tn úhnodh:Ltja a gyermek azt, hogy Áhrahám 8oclomáért fohászkodott, mikor azt s:.::erző nem is érinti. V ngy talúu tübb erkölcsi hatús~al vélt
le1mi n. gvermckek elméjére. ha :t tények különben i~ ..;z:'tra:.::
konstatálá.sa helyett egyszerüen az ő extrakturnát magoltatja he!
De legjobb:m bizonyítja szerző pedagogiai ta.píntatát .:\Ióze~ ,.;
,~ron czimü fejezetben, ahol megemlíti, hogy lsten rézkígyót :íllíttatott fel s így folytatja. kirivó vastag betükkel: »..:~ szenlirús
cnel azt akarja mondani, ki nyomorusitgában az Isten felé tekint,
segítséget nyer. « Bizon a szerző elöbb is tnJúlt volna clbc~z(•léc;t,
melyből közvetlenebhül s meggyő:.::őbbeu vezethette vagy wzellcthette volna le ezt nz örök igazságot.
Vogel m kerekdedebb elbeszélést :ld ugyan ~ ü mag<l. rtL'Ill
okoskodik, ami elönyére 1álik. ele ő meg a túrgyal t kor~znk monllúi iránt viseltetik elöszeretcttel. ld•szpénz gyauúnt <l.flva azokat,
miutha hizony n valósággnl megtörtént események nem nynjtanitll~l.k neki elég nuyngot, hogy a gyermekek hit- és erkölcsi h·zetét felkeltse és fejleszszc. Vagy talán Vogel ur azért foglalkozik
inkább <1 mondák világával, mert tobhan járb;;abb mint a tört(•nctben? 'l'örtéueti botÜsaiból ime két példa: Ö a zsidók lmhilnHi
fogságát Cyrnsig 70 f.ue teszi, holott tlulv.üevőleg csak 49 énől
szól a krónilm. A 12. §-han, amely külöHhcn egészen el is mamdhatott volna, III. Oninst testvérévr l ::\Jenelaussal ületi mPg, holott
::\Ienelaus semmiféle rokonságh<1.n uem úllott vek
Egyébiránt Vogel ur sokkal jobb elbeszélőnek mutatkozik,
miut GrosB lll'. :Nyelvezete egyszerú .., egy-két nyelvtani hibát leszámítva, elég m;tgyaros, mig Gross nyelve:.::etP, ugy a stilus mint
magyarosság te ki n tetében mindcn kritikán alul úll, s legaláb h is
egy süriín nyomatott ivre terjedneazon nyelvtani hotlások sz:tma,
mclyekért Gross urat csak azért nem vonom az itélöszék elé, mivel minden körülmény arra mutat, hogy Gross m· maga sem tudja,
hogy nem tud magy:trul.
Gross urnak van i•löszi'tlllílitsa i~- Ez oly zavaros, hogy fel-
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ember se igazadnék el r ajta. A hómtpot igy határozza meg:
A négy holelalak egymásutá ni változása s ujitása. Ehhez nem kell
kommentár. 1Iinden hóna}Jra számit 29 napot 12 órát és
' 93 , 1080 -adot, hogy mi ez utóbbi tört, valami konkrét vagy abstrakt
iogalom-e, azt nem tudhatni stb. Nem említve azt, hogy tele van
~t szöveg tudálékos dolgokkal, miket a gyermeknek nem kell tudni,
mint pl. hogy Isachar törzse már ismerte az őskorb an az időszá
mítást, hanem még a jegyzetben a vonal alatt is fitogtatja a maga
módja szerint mnemonotechnikai észbontó stb. nyakatekert ismerE'teit. Szegény gyermek. .J aj neked. D e t:1lán elég is Gross m-ról
ennyi. Szándékom volt. még a hít elemei s forrásai czimü fejezetét
is bemutatni, ele magam Ü; megsokaltam már az eddigit, tartok
tőle, hogy az olvasó közönség valami barbarnak gondol engem,
kinek öröme telik abban, ha valakit jól megtépázhat. D e igazolásomul tartozom kijelenteni, hogy hn, már jó könyvön nem tudom
kimutatni, hogyan kell írni, legyen meg legalább a rossz köny-vnek az a haszna, hogy megtanítson ::tna, hogyan nem szabad írni.
Kell még szálanom Vogel ur hit- és erkölcstanáról : A tizpamncsolat keretében tárgyalja lL hit- és erkölcsi elveket, valamint az isteni tiszteletet. Tehát concentrikus módon. Ezt megitélendő, vegyük egyuttltl elő Hnlrísz Nándo1· tunak 4 füzetben kiadott
Zsidú hittcwi katechism~1sát} melyet polgári és felsöbb leányiskolák számára irt. Amint a czime is mutatja, Halász ur a zsidó
vallás hit s erkölcsi elveit katechetikus móclon aknxjlL leányaival
megkedveltetui s megismertetni. Helyes-r Vogel vagy Halász
módszere szerint tanítani a vnJlást?
N em! Mert a vallástanításnak első sorban nem az a czélja,
hogy ünnereteket adjunk, hanem hogy felkeltsük a tanuló vallásos
érzetét, ápoljuk nemesebb érzelmeit, s a mily mértékben hozzájárulhatunk, fejleszszük jellemét. De felkelthetjük-e növendékeiukben a vallásos érzetet, ha csak értelméhez szálunk, ha tisztán arra
szorítkozunk, hogy már elvont, n. theolognsok által megállapított
hitelveket és erkölcsi szabályokat száraz determinácziókban vagy
paragrafusoklJa öntve, egyszerüen memorizáltatunk, a miket a.
gyermekjól rosszul megért, de amennyiben az ismereteit mechanikai uton kivülről nyerte s nem gyökereznek hem;ejében, {•p oly
kön~yen el is felejt.
Hogy a tanítás hatítsn. maradandó legyen, első sorban érdeklődést kell keltenünk a gyermekben az iránt, amivel foglalko-
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zik. Örömmel, kedvvel kell a gyerm ekn ek magának dolgozni , '

ezt csak úgy eszközölhetjük, ha tt gyermek is tevőleges részt vesz
az oktat[tsban, ha az aclott anyagot maga dolgozza fel olyaténképen, hogy a tanár ügyes vezetése mellett, ő maga fakasztja saját bensejéből a nyerendő gondolatokat s eszméket ; ezeket (í maga
füzi egybe s állapítja meg fl.Zün elveket, melyelmek megismertctése volt épen akkor a t aná,r czélja. A mit így megtanult a gyermek, azt ő maga hozta létre, :"tnn::tk a gyökere az ő bensejében
fakadt; az nem vész el soha.. A tárgyi ismeret mint ilyen. háttérbe szarulhat ugyan időv el a gyermek emlékezetében ; de n
abból fejlesztett érzelmek s gondolatok örökké élnek szivében "
lelkében.
Ha a gyermek értelmének s érzelmének összes irányait nem
foglalkoztatjuk, ha csak a memoriára fektetjük a fősulyt: hiábnvaló, sőt veszélyes munkát végezünk. A gyermek kiszabadulva az
iskolából, csak a kint s terhet érzi; szive, lelke sivár maradt.
Miként a zsidók történetének röviJ. vázlata, a mint Halász ur :t
királyok korát tárgyalja, sohasem kelt erkölcsös s vallásos érzelmeket, mert csak neveket s száraz tényeket tanult. melyeknek
összefüggésük sincs, s a melyeket a gyermek bemagolt ugyan,
de nem gondolkodott felette, nem érezte s nem értette át: ép oly
hibás a katechetikus tanításméd is, mely alapjában véve - bárminő összefüggése legyen is az egyes kérelések közt - nem egyé h
szóhn.lmaznál, vagy legjobb esetben száraz ismeretnéL Az a tanú r.
ki így tanit, tótágast állatott tanítványaival; fején, kezén tncl
járni a gyermek, ele saját lábán megállani nem. A tanárnak könynyü az ö munkája: hisz ott a censum s egyéb büntetés; nagy az
ő dicsősége; minclenki el van kápráztatva attól, hogy mint fplel :t
gyermek a kérdésekre; de nézzrtek csak a belsejébe: miként kezdetben, sötét és sivár.
De hát hogy is lenne a tanításnak sikere, hogy csn.k egy
példát hozzak fel H. ur könyvéből, mikor gépiesen felel az első
kérdésre a gyermek: »A vallástan Isten megismerésére s tiszteletére tanít« s azt se tudja, mi a megismerés, s miben áll Isten tisztelése, sa következő kérdésekre csak nzért tanul ujabb feleleteket,
hogy azt a feleletet, mit az első kérdésre adott, igazdn (!) megértse ; de ezzel még nincs vége a dolognak, minden következő felelet n.z előbbinek megmagyarázása, vagy jobban mondva valóságos összezn.varása.
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l~li~llll'l'l'lll. lwg.1 Halá 8;. ur, min t Vogel ur értik túrgyukut;
a lll it mondana k a~: kevés kivétellel áll is, cs:Lid10gy tt könyv he
fcktetrtt »ok ismeret. hclyteleuiil rc1ulezve, n gyermek elméjét nem
miveli . .(\ hittannak pedig elsíí ~urhau ez a l'Zélja. S bizony H. ur
n kn.td:izmusúhoz csatolt hiblini elbeszélések s történelmi rajzok
abp,it1n. különösen ha awkat kerekdedebben dolgozza fel s nem
• csupán appendixnek tartjn, h:1ueJn rzekre fekteti a főRulyt, 111erem
itllítani, hogy egy kis prdagogiai ügyességgel jobhan megismertetheti s biztosan megkedvelteti növendrkeivol vallásnnk hittani
s erkölc>:i elveit.
S ezt jól tudja 1::1. ur, merL egy könyvébou, melyről más
alkalommal szándékom nézetenwt elmondani. maga üja: »A mit
némely hitoktató, ba még annyirn. lelkosedik Ít> az általa képviselt
szent iigyért. tanítás utján cl uom érhet Roha, azt biztosan eléri,
mihelyt az illető hit- Yagy erkölcstani tételeket történelmünk valamely dicső embere élet- s jellemrajzúnak ab.kjábau adja elő.
Az ifjuság azt szit-esen 1 tehát
figyelemmelllallgatja: az ethikai mozzttuatokat emlékezetébe vési, lelkébe fogttdja, megszivleli és mi,·el - exemi>la trabunt. n,z életben majdan k(hetni
is fogja. «

kellő

Ime ezek H. ur sa.ját szavai, a. melyeket én is cum grano
salis elfogadok azznl a megjegyzéssel, hogy a bitoktató lelkesedése azért nem ragadós, mert vagy nagyot mondó frázisokbau tetRzeleg, vagy a mint azt H. ur érti, a tanító csak száraz cleterminácziókkal tömi a gyermekeket, de semmi esetre sem nevel.

Burlapest.

EMLÉKEZÉS LÖW LIPOTRA.
Reminiscenzen aus meinem Umgange mit Leopold Löw, vom Jahre J 829.
bis zu seinem Lebenseude
7 5) von ,1forit.: F'e'ilel. Ein Reitrag zur Cn l·
tm·geschichte. Pápa, 18 8::;.
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A feliratban jelzett, teijerlelmére nézve ugyan nem nagy, de
tartalmára nézve annál érdekesebb ü·atra ráolvashatjuk a Siímuelhez intézett szavakat: »Ne nézz a külsejére«. Ugy az elbeszélés
mint az
maga teljes mértékben megérdemlik, hogy
figyelemmel kisérjük a magyar-zsidó felekezet kebelében uem
mindig válogatott fegyverrel vívott lmrmincz éves kulh rbáhoru

hőse,

elbeszélő

1
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JefulyúsÚllak ilt-oLL drámai l1atá(1 u~s;'1ggal előtulott eme· Jti,torikumút, mclynek közpo11tjii L {,üw l ,j púl k6pezi.

A szerző egyike itlll<L ti~;r,leletn· móltó :tbkokual-:, kik a régi
talmud-iskola emlőill föluevclke<ll"<', koruk szük látó körét jóml
túlbalacl(J ~zempontm emelkedtek. (•s helyesen fogván fel a. zsiclú
hitközség fchdnta.it, a hala(ló kor kiirc·telménycin'l és a változott
viszonyokkal órvéuyrc emelkedett ig·(·nyekhez képost ambícziójulmt tnbjdonképcni hivat[tsukon kiriil a hitközségi élet lendületes
fejlődésének clőmozclítúsábttll i~ kcre~ték. _Feitcll\Ióma~ a sOl:~ a.
betegágy mellett jelrolto ki lwlyét: Ll e {í ~zellemének mozgekouysaga
és rugékonysága mellctt nem elégedett meg a szemeelő test kezelésével, hauem élénk figyelmet fordított a népe szellemi életében
mutatlcozott bajokra, kinörésckre i~, (•s szabad idejét különöseu a
hn.rmiuczas és 11egyreucs évelchen fl'l~~:inre Ye1·gődött kórtünetok és betco·es Allapotok jaYitAsának ~zenteltc. Hogy fiatalkori ba,rátj:m,Jc, a fényes tehetségli Lö"· Lipótnak ritket súvóssággal és egés;r, odaadással egycugette utYtt l\Ia.gyaro1:szágl;a, ~em
csak becsületére válik nemes szil-éuek, mely eszményi baratsngrn
hevülve. rokonérzése méltó tá1·gyát. mint ifjukori ábrándjai egyik
legclrágá.bbjM örökre magába zárjn
ele kor- és nézettársai háláját is biztosítja számára.
Azonba. n arra nézve, hogy az élete Yinígú han é<: dicsöségé-

delelő pontján miíköclő barátját okvetetlen kellett-P egy oly
körből, melybeu tiszlelet és elismerés bőven jutott számára, egy
másik oly térre helyezni, a hol az elismerés virágaihoz. előre látnek

hatólag a tövisek és bogá%kórók síí.rü bozoutján keresztüllebetett
csak jutnia. -- moudom erre nézve még most is vitatkozni lehet;
mind a mellett a szándék nemessége és közjóert való lelkesedés a
nagy elméjü s tudományu barát t'>rdekéhen kifejtett eme túlhuzgúság mellett sem vonható kétségbe. Vannak egyéniségek, kik egy
eszmével s nnnak személyesítőjével annyira azonosítják magukat,
hogy mikéut a mágnesség ellentétes pólusai, folytouos vonzóerőt
gyakorolnak egymásra, mig egymással kö:.wetetlenül nem érintkeznek ; egy nome ez az önzésnek, melyet könnyen megbocsáthatu nk, ha
meggyőzödünk arról, hogy n.z ily közvetetlen érintkezésből haszou
hrtramlik a közjóra. S e szempontbúl ítélve nem akadunk meg
Feitelnek fáradhatatlan törekvésén, hogy barátja, ki büszkeségét
képezte, a pápai hitközségben, mely a hivek lélekszámát tekintve
sokkal n(~pesehb volt a nagy-kanizsaiuá 1, sugároztaasa ország-
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szertc Hagyra. törő szellemének messzir e világitó fényét. 8 ha
helyesen fogtuk fel c muuka irój,íuak intenczióját, akkor az né u i1
leg önigazolás is akar lenui .Tesája értelmében: »Én pedig azt
goudolám. hiá ba fáradoztam, mnlékony s érték telen elolgon törettem meg erőmet. de bizony I stenre bizom a felettem való itéletet. és mií>em megiillja h elyét ő előtte. « Különben elég meghatónu
nd n író maga kifejezést az indít() oknak, mely őt ez irat köz rebocsátására bírta, szólván: »D erék és becsületes fiaim is ez ira.tkából azt a meggyőződést meríthetik, hogy apjuk fiatal kora egyik
tetemes részét mindenek felett drága hitének dicsőítésére, valamint
hitsorsosaiuak, kiknek üdve szivén fekszik, ritka önfeláldozással
szentelte. De még a.zok is, kik Löw rabbit, lllíí.ködését és jelentő
ségét nem ismerték, e lapok olvasása. közben Izraélnek egy kimagasló ala.kjával fognak megismerkedni, a. kiben, valamint a saj át
hitrokonai részéről kiállott bosszús üldözések nem olthatták ki a
népfaja iránti szeretet lángját, ugy a sötétség átokszóró emberei
sem nyomhatták el abbeli reményét, hogy Izraél lllég valahrt
clicsőítve lesz a világtörténelemben. « (68 l.).
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r1·ckl)('n nlff!J!JOI' IJeszéclucl üdvözölte; Esztcr1ázy fűispúnt iu:;t,dlácziújakor, s hogy ugyanő késiíhh mint p[tpai r ahbi a 40-es években egy ízben magyarul prédikált. Púpa >~sicló községe már 1846h:lll hatúrozta cl egy >~sidó fele k. reáli skob fiílállitását. L'gyanez
rvbrn a pápai zsidó külclöttség magyar Hem zeti ruhában keresi
föl Lih· Lipótot Kanizsán, kinek Pápán való megválasztásn, :.tz
alkotmányos küzdelmekkel szövődvén össze, Deák F erencz és Sárkány bakonybéli apát köz benjárását is eredményezte. Pápán
ugy<tnCz évben már mn.gyar beszéddel üdvözlil<a zsidók papjuk:.tt;
az uj zsinagóga alapkő-letételét D eák Ferencz »nemzeti ünnepnek« mondá, stb.
N agy mér tékben bilincselik le az olvasó figyeimét a pápai
események, melyek az 1848-49. esztendei világra szóló események tüztengeréből ugyan. mint apró tüzes nyelvek lángolnak
fel, de a hitközségi életben akkoriban duló rákfenét szomorú
világításbau tilutetik föl a későbbi szemlélő előtt is. S a m1mka e
részének, ru ely a »helyzet magasl::ttán « mozog, már története is
van, a mennyiben, a lajthántúli szom széd rajta fenakadt, s a czenzunt ollójáwl hárította el a veszedelmet. melyet a »Xeuzeit«-ban,
tehát másolatban megjeleut adatok nz »összbirodalom « csendjét
és rendjét fenyegették !

.A mi már most a munka belértékét illeti, annak meghatározására a benne feldolgozott anyng, de leülönösen annak tárgya
mértékadó. Kimagasló egyéniségeken még oly aprólékosságok és
kicsinységek is érdekelnek, miknek ugynevezett tuczat-emherekuél nem igen szoktunk fontosságot tulajdonítani, miért is szerzőt
Mse még ifjúkori gyöngéd viszonyainak ismertetéseért, melyek
egy »Gádól be-jiszrael«-ben talán mégis csak másod sorban jöhetnek tekintetbe. sem vonjuk felelősségre. Másrészről keveseljük a
részleteket, melyek a kiváló talmudista tanulmányozása menetének ismeretét közvetíthetnék .Az egész iraton félreismerhetetlenül meglátszik, hogy szerkesztésénél a főszerep a szívnek, az érzelemnek jutott ...
Érdekes, hogy Löw már 1839-ben foglalkozott a magyar
zsidók története megirásának eszméjével; hogy 1840-ben ezeket
irja Feitel barátjának: »Ich trage Vieles in mir herum, th. Freund,
aber in Ocsterreich - man rennt sich überan den Kopf wund u.
das Herz blutet mit. Sie haben aus meinen Beitriigen ersehen,
dass ich mir un ter d em Schutze der ungarischen V erfassung u.
des ungarischen Liberalismus mehr Beweglichkeit und fruchtbaren Fortschrítt verspreche.« Kulturhistóriai érdekü adat különösen zsidó szempontból, hogy Horwitz paksi rabbi már a 30-as

A bécsi czenzura által inkrimiuált rész igy hangzik: ».A reá

követkel-ő n:.tpon Urbányi főhadnagy azt beszélte el nekem, hogy

.

'

a görzsönyi madarak már elrepültek hozzá tette pedig még azt
is, hogy a szintén menekült exminiszter Horvá,th .Mibály itt mint
borkereskedő álruhában jár-kel, s hogy egy n:.tppa.l ennek előtte
a fraucziskánH solmál ebédelt. l\Jimlen kitelhető módon igyekeztem
Urbányi hiza.lm[tt a magam részére biztositani. a nélkül, hogy :1
legcsekélyebb szolgálatot is tettem volna neki. Egy napon ismét
ott volta.m Urbányinál, ő akkor előYesz egy negyedrétivi.i. nehány
sorral tele irt p::tpir darabot. s átnyujtYán azt nekem. ezeket
monclá: »Olvassa. ezt. « Olvasom: •Löw rabbi Pápán a Veszprémben megta.rtott függetlenségi ünnep alkalmával magyarul
szónokolt, és a préclikáczió közben azt mondá: »Ó te átk()zott
Habsburg-ház, ugy fogsz te összeclőlni, mint hltjclan a habsburgi
vár a Schweizban összedőlt.« Alá Yolt irva: D .. S ... , D ...
K · .. és I. B. ~.,. Ugy tettem, mintha e sorokat még egyszer akartam volna áto! vnsni, és d::trabokra téptem a czédulát. »Mit csinál
Ön?« kiált föl 1Trhányi, nagyon meglepvc és borzaszt{) haragosan.
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Én pedig nyugodtan válaszoltam : l\Ieg akarom Önt a gyalázattól
óvni, hogy ezen fanatikus , hazug rágn,lmn,zó fajzat bünrészese legyen. Löw ntbbi sokkal uem0sebb és fenköltebb gondolkozásu
ember, semhogy ily nyers és gyalázatos kifejezéssel élhetett vollltl.
Egyébiránt fölvilágosítottam Urbányit az egész ügy állásáró l,
különben volt is már erről némi tudomása. Velem erről nem beszélt töbhé, dc eddigi telj es bizfLlmát sem birtam ezentúl. A megtörténteket azonnal elbeszéltem barátomnak, figyelmeztettem is,
hogy iratttit hozza rendbe, mert nem lehetetlen, hogy egy szép
napon meglepik. »Nem is fognak nyugodni az álnokok« - felelé
Löw. Lottijának pedig erről mit sem szólott. (51. l.)
Az érdekes kis füzetből azzal az őszinte sajnálattal veszünk
bucsut. hogy kár, hogy nem legalább kétszer annyi!
Nagy-Becske1·ek.
KLEIN MóR.

A fö své ny.

A gyász.
H ogy fehth·be tiltözzék, ki gy(tszol :
Jm hajflir töm csa n no<lik i)sz!Jc,
Az ifjuk ort gyásmh·a meg száz;zor.
A gonosz gazdag.

A buta.

A bor.
Kur.rNYI ZsiGMOND.

c~

(l 1 ~.)

Balzsam-ír Y:tgy, szölö vére,
Úgy dall , ügy ,·al! uych·iink , ,·elö"k
A szölövér hoz nyngRlmat:
"His?:en Yér Yolt cngcs7.telöuk ! "

CHARIZI KÖLTEMÉNYEIBÖL.
Epigrammák. ')
A bor.

(J 06.)

Nehéz cszlí, de köuuyelmü,
S teste uagy, mint 'fllbor hegye:
Teugerbe kell pottyauuia,
Hogy a fölelet vizzé tegye j
Yillámgyorsan futua hiba,
H n könn:l'ií voln', mint. a fej e.

Szeged.

és

(96 .)

H a férfit hltsz, a ki g azd ag,
D e nincs bcl!nc semmi jóstíg,
~e bándd, h a ö bliszke mégi s :
Nem jrisá.r; ö, lmn em Jósz(t(;.

Tekintetes szerkesztőség! Pillitz Dániel urnak a M.-Zs.
Szemle mult füzetében közzétett »Egy kis helyreigazítás«-ár:t
válaszunk a következő :
A Fillitz-ügy művüukben szigorúan a hitközség jegyzökönyvei és a hatósághoz intézett jelentései alapján van előadva.
IMMÁNUEL

(51 .)

A szok ásn a k úgy hódolunk min<l-miml ,

VÁLASZ.

Löw

(~ !.)

Ke IJotizrut ko<1j, 1lcrék fr rfi ,
H ogy llC il t hnll ik a d r t e;ij;
'l'ii lcrl tanu lt fiisvéJJ ységct ,
Ö iH, m int te, h aszo nl eső.

A földi lét.

J.)

j

(ll 8.)

Aki hisz c fenle sor..;nak,
Csak h1ílóra, tön·e taltil :
~zölökert az embe1· élte ~ ki ti~<liretel majd? a hal:tl!

Mindaz, mi új, s:~:ép és bájo:>,
De ha vén lesz, utlilatos :
Ámde a bor ha megvéuül,
Istenibb lesz, - csudálatos!
(3 :l.)

Butlrlpesl.

Hüuek hittem a szölölét,
De kigyó az, hamis, csalfa ;
Szerettem, Je hütleu megcsal,
S a szivemet \'Onzza csalva :
Jól beöntém a gyomromba
S fejemile száll a goromha.
1
)

A Tachkemóui 50. makámájáiJól.
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A REFi•R~L\ r;r IZR. E"<YIT

TÁRSADALOM.
A reformált izr. egyház. I)
P:trturiunt montes, n:1scetur ridiculus mus. Vajneltak a bnflai hegyek és szültek eg:y neYetséges egeret. Majd vign,n ugrándozott n,sztalon. oltáron, templomi szószéken, majd meg vn,ln,mi
ódon könyves szekrényben ütött tanyát, a hol nagy k edvteléssei
rágcsálta, szakgattiL a talmud és sulch:l.n-árnch penészes foliánRait. Nagy kárt nem tett szegényke, oe folytonos tmás-furásn.
mégis kellemetlen Yolt . Az uj-pesti zsiüók minden úron szabadulni :l.kartak tőle. Hát fogták magukat »és vevék :lZ egeret és
beteYék e~y ládába és feltevék a szekérre és bocsájták világgá,
hadd men.Jen.« A szekérvonó i.i.uők meg sem állottak, mig Budapestre nem érkeztek. Ott ~l.7.tán kinyitják n. ládát és Jeiugrik valíl.
·- tán az egér? Nem! egy ujclonat uj próféta.
Ecce homo! liióze::; és fchímuel, Dávid és Ászáf, napjaitok
meg Ya.nnak számlálYa.. l\Iost kiderült, hogy roliveitek, évezredeken keresztül a m{í.Yelt emberiség yezére és nevelője, két nagy
vallás alapkönyve. lomtárba kerülnek.
Avagy nem biznak az uj prófét:l. hatalmáb:l.n és ihlettségében?
·
l ve arra, hogy Izrael ujjá.. · , N, em
, h1'sz1·k
,
, ,_uo~y u" va11 lnszemc
szu1etesenel baba-szolgalatot teljesitsen?
Pedig itt van a kézzelfogha.tó bizonyíték, hogy cs:tkugyau
n~gyo~b Móz~s~él. .Mózesnek csak e.r;y juha szökött meg a nyájábo~ s ő keresesere mdulván, mint kész prófétn, tért vissza: menynyivel nagyobb prófétán:tk kell válnia az olyan páRztorból. kit
egész nyája hagyott a faképnél?
Ez uj próféta mint _reformátor lép föl és ismert minta. sze.
rmt a nőkhöz fordul. Am hisszük, ennek sem lesz foo·anatja..
Mert
a, közö nseg
' UJ· pro'f't'kk
"'
,
e a a 1 szemben nagyon gyanakvó
termeszetű. Előbb a töviskoszorut aka.rja látni a reformátor homlokán, aztán adjo. helyébe a babé1·lcosz01·ut meg a. glóriát. A történet legalább azt mutnt.in
· ' elolmrezosaJ,
"
· yn,l•• J'•• hog. Y n,z em b enseg
1) L. Kútfök 53-GG. sz.

\ z.
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]a::;os megujitói mind megszemedték :til elismerést és diesű~í·p t.
melylyel a világ utólagasau köriHYcYé.
Ámde az uj reformátor küzclelem Í' ké~zület uélkül :tzzal
kezdte meg a zsidóegyházat ostromló ~zereplését. hogy théziseit miudjárt a wittenbergi templom - :tkarom mouclaui Buclapest valamelyik mulató h elyiség n.jtajárn. szegezte.
Eltörli az üuuepeket meg a böjtöket, a szombatot. miuth:t
vásár voln:t, átteszi vasámapra. megszünteti a húzassági törvényeket és évezredek szentelte szokásokat -- egy tollhuzással. szóvalleront mindeut, a mi kényeimében és kechteléseiben korlútozná és - finis corona.t opus - ünnepies auto da fét rendez,
ráteszi a sulchan-árnchot és :t talruudot, mely neki czimet és kenyeret adott, Istóczy meggyujtja a máglyát, :1. csőcselék ujjong. :t
reform. izr. egyház hivei térdre borulnak és a zsidó exrahbi keuetesen áldást mond reájok. N em gyönyörü lá. hány ez?
A talmud elégetve, a biblia széttépve - mi jön ezek helyébe? A reformátor rabbi kátéja és magyar imaköuyve. No
meg a szóbeli tan pótlására J acobsohn, Kley, Salamon és Holdheim prédikácziói - magyar forclitúsban. Ez miudeu. Semmi
más. És ez a káté lesz majd n. faltörő kos, melylyel :t régi zsinagoga. kapuit döngetni szán(lékozik? Ilyen kic~inyes nyomorult
eszközökkel nkarja a magukbau és Istennel megh:l.sonlott, elsiv(trodott lelkeket a hit számárn víss~n.hóditnni? azzal hogy a h•gforróbb áhitat klasszikus meguyilatkozúsainttk örök érvéuyességü
mester- és miutaénekeit, a zsoltárokat kiveszi a hivők kezéből,
szájából és ád helyette izetleu, saját gyúrtmányu imáb t'? A
puszta merő tagadás, még nem sz ölt soha poútiv hitva1Ht~t. A
szertnrtások, ünnepek, igék és sarkelvek \:Sökkentése egy mag:t
még nem növelheti a hit, erkölc,;, férfias elszáut~tíg és kitartás
erejét. A mefistofelesi elmék nem valók a reformátori szerrpre·
E szeriut uincs a vallásos rdormuak egyúltalítlmu semmi
helye Izmelbeu Azt uem mondtuk. Sőt elleukctőlcg. Y:tn el{•g,
a minek átalakulnia kelL :t mi átalakulni fog. Elv(•gre a z~i1lú
nép épen ugy alá Y:tu vetve a fejlődés türv(•uycinek, miut mimlen
m(ts tiirténeti jelenség. A mí fejlődik. az meg szüuet szüutcleu
móclosul, vítltozik, abkul, szóv:tl reformálú(lik. A fejl(klés mngíthau
foglalja a reform ~zükség{•t bs téuy{•t.
;\li c~ak :\zt moncljuk, hogy a jelen hideg hitü szítza1l nem
alkalmas, llClll fogékouy ily uagy szauúsu Yúllalatok iránt. Az

r
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afl'éle kopott frázisokkal mint ez, hogy a vallás mai formái »nem
felelnek meg többé a kiképzettebb kedély igényeinek « nem megyünk messzire. A2 itt a kérelés: vannak-e a kiképzettebb kedélyeknek mostan egyáltalában vallásos vágyóclásaik, igény~ik ?
:i\Iindnyájan tudjuk, hogy általában nincsenek. E s miuden őszinte ember nekünk fog iga,zn,t adni. .Már pedig reformálni
nem lehet csak hitböl hitre. Nem ax egyházat, hanem a gondolkodást kell első sorban reformálni. A v:1.llásos Met gyakorlatai
és szokásai önmao·ukban nem érnek semmit, lehetnek azok óclob
'
nok vagy modernek, keletiek vn,gy nyugatiak. Ertékök és j elentőségök csak akkor van, ha a vallásos gondolkodás, a hivő lé}ek
Isten után való epedésének kifejezései és következményei. Am
vallásos irányu-e korunk mií.veltsége? gondolkodása? Hiszen
ismert dolog, hogy a katholikus és protestáns egyházn,k vezérférfi~ti
szintén foglalkoznak a század e kórtünetével, anélkül hogy egynek is eszébe jutna reformokért kiáltani. Adjuk vagy szer ezzük
előbb vissza a hitet :1 szivekbe, azon ethikai alapokon nyugvó
hitet, mely nem csupán meggyőződés, hnnem személyes öntudat,
személyes áthn,tottság és elteltség I sten lényétől é:; mindenek
felett őrköclő gondviselésétől; a cselekvés azon feltétlen bizodalmát, mely nem számol mús tényezőkkel mínt a szeretet és igazság Istenének hatalmával. A mig azonb:1.n ez az elvilágiasodott
gondolkodás tart, mig az ak:trat leghatalmasabb rugója az önzés,
irigység és gyülölség lesz, mig az az ugynevezett gyakorlatütsság
tért nem enged eszm{'uyi törekvéseknek is : mindnddig a r eform
ideje meg nem érkezett, IIÚIHladdig a talmud azon szabályát
ismerjük el irányaclóul: »Nem szab:t<I lerontani a régi zsin~L
gógát, mig az uj felnem épült.« Legkevésbbr pedig a1.ért, hogy
az antisemita uraságoknak kedvükben járjunk ;,A ki röstelli zsidó származását; ki ne~ tmlj~t lileuuyit
köszön ::t mai világ kulturája :t zsidóságnak és nemzeti iroll::tlmának ; ki nem tudja mily messze van még az emberiség a zsidó
hit-· és erkölcselveinek megvalósulásától: úm az meujen és s2akgassa dambokra ::t talmudot és hibliát és vesse rongy:oit a k:Lczagó :mtisemiták lábai elé; az menjen és zavmja meg vizét ama
kútnak, amelyből a zsidóság és kereszténység száznelokon keresztül szomjuságát enyhítette. Mi nem követjük példájukat. Mi nem
szégyeljük az édes anya hajlott korát és egyszeriíségét azért, mert
leánya szebb, gazdagabb, hóditóbh, (·s ne1n kérjük kölcsön ennek
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n, ki gyennek koráb:.tu »b:.tchur« volt, jeleutk?zctt nála :.t ~:~kter
sárr begyn,korlás:.t végett. Ez meg is történt, mmélfogv:t :tz UJ s:.tkegy 10-15 zsidó családból álló kö~ségbeu metszönek megYálasztatott; uéhány évvel ezután pedig ewu község öt p:tpJánn,k
választotta meg. Ez már most jelenlegi minöségében, ruint saktcrpap, :Lz ő volL t:wítóját, a ki eddi~ ~s~k sakt?r volt, a ~uclb~~~
megvizsgálásár:L képesítettnek nyrl vam.tot,ta. cs ezen l~epe~lte~
n,lapján lE'tt :tz illető sakter egy megyer főv:.trosban - rlletőle~
az• et>ae' sz, ruegyében- paphelyettes. }Iegjegyzenclő. hogy ·ez haladu
b'
párti község, mclynek husz évvel ezelőtt egy doctor pbrlosop rac
volt :L rabbija.
"
.Forduljunk ruost a uépt:witókhoz. kik között tt~dvale~olc~
v:w :tkárhány ezermester, ki az eddigi összes módszen szabalyobt fölforgatja és saját lángesze szerint ujat teremt. De ez n~m
az én gondaru; hn, egyszer képesítvc van. tanítson kedve szennt.
De a mire igeu is van gondom, nz. hogy sz{Lmos pedagogus már megbocsátauak az urak, - a ki a héberben ált~~áb:tn tudatlan, mégis végzi :.t papi teendőket, any:.tköny~e~; ~ssze~sk~t
stb. Ilyen tényt is tudok, még pedig egy megyer f~v~rosrol,
hasonló eseteket számtalanokat tudnék még felsoralm es szukseg
esetén e községek uevét is megmondhatom.
Ily körülmények közt uagyon sajnálom, ha nem tudok ttzon
eszmével megbarátkozni, a melyet több kartárs ur az ~tolsó füzetben 54 - 60. old. oly ünnepélyesen hangoztatott, t. 1. hogy az
évek óta üresedésben volt rabbiállisok :oz emlitett miniszteri
rendelet folytán valtthára be fognak töltetni. Erre éu röviden azt
mamlom: »spes vanae sunt«, és ne bizakodjunk a hiu reményben,
mert miuden anyakönyvi kertiJet központján van egy uéptanitó, a
ki héberül tanit olvasni, és ruint tanító négy osztályt végzett.
tt'hát a rendelet értelme szerint lehet :tnyakönyYvezető. ~Iert
Yallúst:mitóu:Lk - ruinthogy a törvény n theologiai képességről
egy árva szócskát sem muml - az illető községi elnökség nagy
hirtelen megteszi és :• közigazgntási küzeg nem tehet elle.ne sen~
mit, feltf'vc, hog)' a jó akarat meg is volna. Tehát :.tz emlitett mruiszteri remleletben nemcsak külsü alaku hiányok találhatók fel,
hauem - a uí·lkii.l, hogy eriís birálat alá vonnám - n, lényege
hiányzik és hézagos, mert a héber Indományi képesst'g nincs
meghatározva. Tehát uP t:.tpsoljunk, mert mf>g korán van!
}~f\ ennek :t bajn:.tk csak ugy lehetne elejét venni, ha a.;.: izr.

tr;

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Két hónapja körülbelül, hogy :t zsidó anyakönyvet érdeklő
mag:t<> ruiniszteri szabályrendelet közrebocsáttatott, uwlyről fölteszem, hogy nemcsak azon községeket foglalkoztatá , a hol pap
nincsen és n, mely rabbihelyettest nem tart. mert ezen esetben
nem sok vizet zavart volna. Avngy ki memé állítaui, hogy h:tzánkbnu sok izr. község szükölkörlik pap vagy paphelyettes nélkül?
Hiszen minden izr. községben okvetlen zsidó is lakik és
mindeu zsidó már természeténél fogva pap, ruert az összes zsidóság képezi a »papságot« (mamlecheth kóhanim). Legalább képzc'lem. ilyen lehet az eszejárása az er}.l;hci'ffinak vagy sammesz-nek,
a mets::ünck vagy mngya.rán sakternek. és uémely néplan i fÓi)(tk is,
hogy magukat pappá epecseljék, daczára :tnültk, hogy mi végzett
emberek talán képességöket megtámaduók; me1t erre egyszerüen
azt felelilL hogy vauuak oly képesek mint azok, a kik évtizedekig fámcloznak. ,Tesájn. próféta szn,vai szerint: »És minden fiaid
az Urtól t:míttattak lesznek. « Hogy nem túlzok, httdd bizonyítsák
a következő tények:
Az egyházfit illetőleg n. következ() esetet hozom feL Szemtanujn, voltam, a midiín egy sz. kir. város polgármcstere pap hiányában a zsidó egyházfivnl tanácskozott egy igen fontos vallásügy fölött és ez utóbbi a kérelésben itéletet is hozott; pedig rueggyőződtem felőle, hogy :1z illető s!l.mmesz :t szó teljes értelmében
»am haárecz« volt. Még Ü; végzi a papi teendőket: esket, az anyakönyveket viszi stb. sth.
A met~zőről a következi) &nlekfeszitü csetet tudom. Egy
megyei fővárosban -- az egész megyf·ben pap nem létezik és az
egész megyei zsidóság egy küzséget képez - sakter a rabhihelyettes, a ki a következő módon lett ezen hivn.ta.lm fölavatvn.. A
szóban levő salder-1'(tbbi már évek óta sakterol, és igy mogtörtént,
hogy a midőn még csupán sakte1· volt, egy szrgény hitsorsosunk,

:s

U(i

or~zúgos iroLh a rabbi-intt'zet t:tuári karúNal és más jeles h:tzai
thcolognssal egyetemben oda hatna, hogy a jelen körrenelelet kibűYittessék oly formán, hogy a papi ldpr~;s/.r; ,:s "zeglwtcíl·oztassrk
1,e,me, még pedig köriilbE'lül ugy, hogy :t papi teendőket ezentúl
c:>akis oly egyének teljesíthessék, a kik ;t 4 osztályou kivül még
Yab.mely rabbi-intézetet bPvégeztck, vagy három tekintélyes rabbitól papi képesítvényt »hattárá t« nyert; másoknak bármily
p:tpi teendőket végrehajtani szigorú büntetés mellett tiltva le~yru. Csakis igy lehet a végzett papoknak némiképen jövőjük
biztosit1a.. és ezt véghez viuui, nem lenne nagy fár~tclság, mert a
legnehezebb - a kezdet - már megtörtént. ~e álljunk tehát
w"zteg, hanem mií.ködjüuk erélyesen szeut v~tllásnnk fejlődéséért,
mcrt mindig uj marad a régi közmondás : Segíts magadon s az
Isten is megsegít.
Hú;:saheyy.

KLEI~ JAKA B.

ln
» aii!Jakü 11 ycve:..etüiil egy a mai kor követelményeinek

i u d e u t e ki u t e t h e n m e g fe l e l ő, k é p e s í t e t t r a b b i t
v á 1 a 5 z t. « Idézem tovább a jegyzőkönyvet: »Elnök indit~: d» nyozza, hogy cG gyiilés a magas n..in. rend. c) pontjában rlre delt
11
» összes intézkedések rnegtételé1·e egy trUhatalnw b,:zottságot rcílasz» szo 11 , mely azonfelül egy kiilön szabályrrndeletet is alkuss&n.«
» »Ezen indítvein y egyhangúlag elfogadtatott és tagjaivá az einökön
kivill megválasztattak « Hatvanból ll-en és a viclékről is 11-en.
:Minclezt a ezéiból irom meg n. tekintetes szerkesztőségnek,
hogy azt, ha jónak l~ttja, nagybecsü folyóíratáb:tn közzétegye. Ki
is egyebekben mamclta,m stb.
Ul

»

Hat1·a11.

LIPPE YrL)IOS.

*
Egy másik tisztelt muukatársnnk a következő kénlésekct,
megj egyzéseket teszi :

illetőleg

'I'ermészet.es, hogy mindcn rahbi, ha nem is épen n magn,
községe. dc a, m.1.gn vidéke szeriut ítéli meg a nagyfontossá-gú miniszteri rendelet hatását és következményeit. Hochmnth Abrahúrn túl a, Duuáu és Löw Immánuel :t szintén magyarlakta alföldön más szemmPl nézik a jövőt. mcrt másnak ismerik n, j elent,
mint az oláh vidékü \V"" ei sz Sn,hmon vagy a tót környezetií Klein
.T aka b. Igazán jellemző és valóunu ba,j, hogy mind a két fél uck
i:.raz;t yau.
.
'Ugy c tény igazolására, mint aszóban forgó rendelet áldásos hatásának föltüntetésére hadd iktassuk ide a következő sorokat. melyek :tz uj intézmény mintaszerü megvalósítását tiintetik
föl egy kis magyar Yárosnak aráuyhg kis községében.

*
Tekintetes szerkesztiJs{•g! Az 1924 1885 számú, eLZ anynköuy\'\'ezetést szttb{dyozó miniszt. renilelet értelméheu az anyakönyvi kerületi alakuló gyiilés aálnuk Hatvan ba, n t leezember 21-én
tartatott meg a szolgaLiró út· jelenlétében Lippe Mór elnökletc
:tlatt. A gyiílés legkiemelendőbh moz."anata a napirend 2. tárgya;
»Intézkedés amin. rend. 3. §. c) pontja szerint« volt. Erre nézve
álta.lánosan, négy szavazat kivóte){Jvel a következ{) határozat hozrttott: "En·,, elnök 1.-irn,mdJa (/. hatrírozntot, hogy n hatvani iZI'.
» anyakönyei kedilet a magas 11tin. rendelet értel'lltében quali/ikált

1. Az anynkönyvi kerületeket a reuelelet értelmében akként
kell beosztani, hogy azok egy qualifikált auyaköny~e~ő ~:íjazás,ára
képesek ]ecryenek. }Jár pedig, hogy tovább ne menJe , . eszpremmegyét ho:om fel példának. Az enyingi járás 146~ ~~r. l~~et
számlál, kik 4 kerületre vn.nnn,k osztva., u. m. B. F. Ka.Jar~·;t 3I4,
Enyingre 226, Siófokra 578 és ~zilas - Balhásra... 285 le~ekkel.
Kérdem, hogy legyenek ezek képesek külön-külon n, kovetelményeknel;:: megfelelni.
. .
,
.
:2. A 10. §-ban, mely n.z esketésrc von;ttkozik, Igen tontos
"
pont hiányzik. A miniszter tuclvalevoleg
.k'·1moncl'a, hog~, ezeu
, sz;t. ,
· , · , t nem •akaiTt
bályrenclelet [tltal n, községek antonamiaJa
. '. sertem
r
.. s
, egyecu
l"l ~tz an}-akömrvezetést
Illeti. v egyuk
az elremlelt beoszt;tt>
•
"
v
T
•
l a k os ~X · any akönyvi kerülethez.·, deh.~ ·
már most !way ::'\.
:N. Izr.
rn.bbinátt;shoz" tttrtozik: kérdem, az illető hol köteles m:lgat Irtlettetni - X-ben-e vagy Y -ban?
,
.. t ,· ,
3. A 12. §. szerint az anyakönyvek a haszual:t~ elot l~':;kiUOtbr• ,..
.. az anyakonp1
.. _ . 1~eL
_ . pecs étiévellepecsetelelll
ral atfnzendok.
"
.
. o s ·
Ily rcnd::;zabál~· e"J ntllásfelekezetnél sincs, valam~nt _nmhcstó~cág
,
" "' SZigoru
.
, felugye
..
1e t e <t. nevezett torveny a s <t 14. S-bau
előírt

goknak.
. .. .. h.,
'k 8 rovat
4. A születési anyakönyv rovtttai kozott , Ianlyózi al2. tán
, a ha:tszám
,
.
,
utan
megJegyzese,
a ll · után a nevac s a · u
»leányoknál a tanú neve.«
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;J. Az .okiratok kiállításaért a. díjak me g vauuak batarozva;

ha <L, 1ly olmatok pot>ta, útján kóré!.i(•k. az eddigi gyakorlat szeriut
miut más felekezetuél it>
kéts;.;en•s díjat kellett 1iz{'tui. Ez
a 11. ~-ba.n fel lett >olua említendő.
l-i. Pest mcgyébcu :t felső-pili8i járásból kimaradt l 'asad
közscg. hol l:.l zsidó lakos ran. A ~15. :wya.k. kerülethez tnr~ozik ~-\l~;:ú-Yán;t, pedig ez nem <t közpouti, hanem a völgységi
Járús területén v:w.

7. A ha.láloz[tsi any ak. rovat:tinál hiányzik egy : » a hátramaradt házastárs ,, megae\'ezése; ellenben a 3. és "1. rovatot
össze lehetne kapcsoini; a temetés idejét is pontosan kellene
kitenni. ruert csak így Yolun. megtudb:ttó, v[tjjou a halál beállta s
a temetés közti idő megtm·tatott-c kellőképen.
T'áí·-Palota.
Folyóíratunk
veszszük:

SINGER

egy

ÁBRAuür.

névtelen vidéki barátjától e sorokat

,
Tek. szerkesztőség! Sokrosz szokásom közt a legroszftbb
ta~ ~z, hogy azt képzelem, hogy minden kezem ügyébe keríthet ö
zsid~ ~~le~e~et~ lapot el kell olvasn om. N o's, a minap b pozgattam
a Hükozse,qt hwatalnok-ban, s benne több válaszát lelem Friedrnann
fők~ n tor, s~erkesztőnek az any[tkönyvek rendezése ügyébe n. Az
~'gyik szorol-szóra így hangzik:

»Ob r\iP Leitnng cles MatrikelamteR einem Beamte11 anvertranl
wenlen kan n. r\Pr we<le1· Rabbincr, noe h Rabhiller·Stellvertreter ist, clarauf
glauben wir. antwortet eli,, PraxiR.
vi!>len

~ro~R<'n

Thatsaclw iRt.

dass die Matrikel in

GemPÍ]I(\en rlPR VatPrifLJHl<'R ni('ht vom Habbiner ndrr R!tb·

bin<'r·Í'telln·rtrl't<'r, sonrl<'nl von and<'nt Be!untr•n g<'flihrt wir<!. DaR (i-rRctz
JH'JJllt in jerlPm <!Pr heziiglichen l'aragraph!' deu

Rabbill(~r

oder Rabbint•r·

StPJln•J·tr<'tf'J'. wril grwiilmlir·h •li<'"'' ITerrPn at)(·h dem .0'\fatrikPI:tlnh• vor.

~tdwu. Darau'

folp:t aber Hidtt HnlwdiHgt,

fahi~rt<'r
BPanJt<-t· """ ~lmt
•
•
llli'IIHI<'

da~s

cin anderer hirzn IH'·

nitht v<·t·r<chen darfl' l

·
·
'
.
. ll( WH', WCJIJl dH· G('·
k:men Rabbiner hat und atll'h k<'inr 11 aufiH•lnncn kana'? «

,
~mthogy Friedmann fökántor e szavai tudtommal merőben
tevesek es megtévesztők, kérem a tek szerkesztőséget ,. t l'
l
,
.
.
·
, 10n o Ja meg,
nem vo na-e helyen a Hitk Hivatalnok szerkesztőjét figyelmeztetni,
hogy egy szabályrendeletet magyarázni szép doloj)' d
.
sem mindig fölösleges.
"' e r 10 1vn.Rm

*

A'!. ors'l.úg külöm hö;.;ö Yicl(·kcin mi.ikörléJ t. mnukatúrsai 11 kt6l
beérkezett, ós rés'l.lJeu múr a mult .S'!.{mwnklmn i~ közölt mcrrJ'crr,·_
C'
b ..
zések arról győztek meg bennünket, hogy helyesen júrtuuk el,
midőu az anyakönyvi szabályrend elet nagy horderejét felismerve.
azt egész terjedelméhen közöltlik A mi a Rzabályrendelet értékét
illeti, erre nézve is összevág n. mult évi dec.zember havi füzetünkben kifejtett nézetünk, jeles és szakavatott rabbijaink itéleteiveL
Részben a gyakorlat is igazat adott felfogásunknak, a. mennyiben
eddigelé Jás;:br,n[nybrn és DPbrrc::rJibcn az anya.könyvi szabályl'endelet k eresztülvitele máris az ott l étező két izraelita hitközség
egyesülését er edményezte. A szabályrendelet üdvös kihatása az
ország zsidóságának hitügyi viszonyaira ~•zonban csak akkor lesz
megitélhető , ba a közigazgatási bizottságok jelentései az anya\önyvi kerületek megala.kulásH.ról, a felsőbb forumot is megjárták.
-- Éber figyelemmel kisérjük a fejleményeket, és összeköttetéseinknél fogva leszünk azon helyzetben, hogy az eredményeket a leghitelesebb adatok után közölhessi.ik. - Lehetnek a szabályreneleletnek és a.z nnyakönyvi kerliletek beosztásán[tk egyes gyengéi, ele ezek
kiegyenlíthetők; nem tartjuk azonban ilyeneknek a t. mnnkatársaink által felletett kérdések és tett kifogások jamrészét. melyekre a következőkben felelünk meg:
Hocl111wth Ábmhám a.z nnyaköuyvek rovatai közől (12. ~.)
feleslegesnek mondja n koma bővebb köriilirásának, a házasulandók szülei foglalkozásának és lakhelyének, továbbá a h:üálozás
órájának megjelölését; de hiányzónak sorolja fel a hác:;.;zámot. hol
a haláleset történt. Miután nagy Y;Í.rosokhan számos egyén neve
ugyana'l.ouos, [t személyek azonosságának, n foglalkozás és lakás
megjelölésével való feltüntetését egészen feleslegesnek nem mondhatjuk, a halálozás órája. pedig sok iirökösüdési esetben játszik
szerepet, és ennéHogYa szükséges. A luízszúm, hol a haláleset
történt, nem hiányzik, mert n 12. §-ban [t hnlálozási anyakönyv
10. rovata igy szól: »A halcí{e.,ef lwl!fe, utcza s házszám.« -- A
13. §. azon rendelkezé.se, hogy a ház:1.sulók személyesen kötelesek
házassági esetöket :tuyakönyveltetni, csak látszólag, és rendes
körülmények között felesleges, de ekkor a rabbi azt nem is fogja
megkivánni. Megtörténik azonban, ezt a mbbi urak többnyire
tapasztalhatták is, hogy a rabbi a vőlegényt csak [l,Z esketési
szertartás alkalmával látja először, és ez esetben nem árt az a
törvényes intézkedés, hogy a fiatal házas tegye még egyszer tisz-

teletét r abbijánál kin ek tán szava lehet hozzá. - H a hitfelekezetiink e jeles veterá n baj nokának általánosan elismer t logikai
(>szjárása s éles kritikája más kifogáso1andót nem ta lált, ugy a
szab:Uyrendelet szerkesztőj e müvével nagyon meg lehet elégedve.
Lő w Immánuel eli smerő szavai nem kevésbbé hízelgők. A
J 7. §. azon intézkedése, hogy az alakuló gyülésen hatósági kiküldött legyen jelen, nézetünk szerint felette üdvös, mert számos
kerületben ily kiküldött j elenléte képes leginkább biztositani azt,
hogy az alakulások rendben 1efolyj anak, és a j egyzőkönyvek helyeRen fog:tlmaztassanak. A halotti anyakönyveknél kifogásolja Lőw,
hogy a tulélő házastárs nevér e nincsen rovat, de mi ezt egészen
helresnek tartjuk, mert az özvegységet nem a halotti hizonyítványnyal, hanem a házassá,q i anyakönyvvel és a házastárs halálát
feltüntető anyakönyvi kivonattal kell beigazolni.
KlPin .Jakab czikkére csak röviden r efl.ektálunk. ElmondtuL
már egy ízben nézeteinket a rabbigualifikáczióról. (L. M.-Zsid ó
Szemle I. kötet 128-131. L) Most is az a határozott meggyő;>;ő
d.ésünk, hogy a kormánynak csupán arra terjedhet ki joga, hogy
a vilá,qi tárgyak ismeretének fokát állapítsa meg a rabbinál,
egyébként a rabbijogosítvány megbiráiása a hitfelekezet jogköréhez tartozik. Ha valamely hitközség helytelenül jár el, ez még nem
ok arra, hogy jogainkat a kormány által megszorittassuk, hanem
csupán azt a kötelességet vonja maga után, hogy az illető llitközségre felvilágosítólag hassunk. Hiszszük, hogy minden önérzeteR
község a jóakaró utbaigazítást köszönettel fogadja.
8inge1· Ábrahám felvetett kérdéseivel uj bizonyítékat szalgáltat arra, hogy hitfelekezeti életünk szorgalmas megfigyelőj e.
Feleleteink a következők :
ad l. A kerületek alakításánál tekintetbe vétettek a létező
viszonyok. - Egy régi hitközségtől, mely magára vállalja anyakönyveinek pontos és szabályszerü továbbvitelét, a régi jog meg
nem vonható, míg a kötelességeknek megfelel. Vannak a keresxtényeknél is kisebb és nagyobb, roszabb és jobb lelkészségek.
ad 2. Ha eleinte itt-ott nehézséggel is fog járni, idővel n.x
adminisztráczió mégis rabbiságakat alkot az anyakönyvi keriiletekből, úgy hogy minden izraelitának az lesz az anyaközsége :;;
rabbiság~t, mely az anyakönyveit kezeli.
'
ad 3. E kérdésre szépen megfelel Hochmuth Ábrahám
folyóiratunk mult számában : »a felellísséghen osztozó anyakönyvi

l ~l

kerületi elnö~ fogja azokat _le1;ecsételni, h~lé fogn ak 11 ~ ugorlni. kik
eddig is lelknsmeret~s~n vitte!~. az anyakonyveket. <'
ad 4. A születes1 anyakonyv 8. rovata: »A szült>k bkúsa ,
o·Yerroek sziiletésének helye «. felöleli a házszámot i~. A 12.
a oJ
.
bl .
St:ároára
V::tn meg1
e )6 J e .......,..
gy ezhető mert ecrrr ov nt
, ~ n h7.0/l'a
"
.
v rntva,
'
for ro:t jellegii., :t tanú neve is, ha valamelv rabbi lelkiismeretr
, l"Oknál
tanú beiktatását megkiván ná. »Névadó« számára rov:t,
l eal
tot ~yitni pleonazmus volna, mert a gyermek névadója az, ki a
születési esetet bemondja, rendesen a szülék.
ad 5. H ogy azért, mert valamely okirat postán külc1etib..
kétszeres díj szedessék, annak rácziója nincsen.
ad 6. Meg vagyunk győződve, hogy még egyéh hibák is
be elnézés ből a beosztás ba, a melyek utólag helyre fogcsu, sz' tak
c
nak igazíttatni.
..
.
Tényleg máris számos változást ejtett némely anyakonyv1
kerületen a miniszterium - a szabályrendelet l. §-ának erejénél
fogva - a közigazgatási bizottságok el őter,i esztései ~ la~j án , é~
nem lehetetlen, hogy beletelik egy 0\T, míg a beosztas allando
alakot fog ölteni. I gy szokott e;>; megtörténni minden uj intéz~ ény
létesítésénél, de ha az anyakönyvi kerületek alakuló gyülésemek
határozatai jogerejüvé fognak válni, :tkkor bizt on számíthatunk a
hullámzásole telj es megszünésére. A z eddigi változásokra vonatkozó miniszteri r endeleteket aláhh a » Kutfűk « rovata alatt
közölj ük.
(.b

1

:-, .

Bözöd-Ujfalu.
Dr. Beck Móricz bukaresti rabbi hazánkfiának figyelmeztetése bözöd-ujfalvi hitsorsaink szomorú állapotára szélesebb k~rök
ben keltett vjsszhancrot
mint remélni mertük volna. Nem mmtha
0
a hagyományos zsid ó jótékonyság apadó félben vol~a, de ös.sz~
tarto;>;óságunk érzetének hiánya, mint majdnem mmden mü~ö
rlésünket, ugy a jótékonyságit is jobbára azon kis körre szorítJn,
melyben mozgunk. A nyomor. melyet látunk, mindenütt tettrehajlohb részvét!·e talál ugyan, mint az inség, melyröl hallunk. D e
nálunk zsidóknál hiányzanak azo n intézmények, melyek ez t~tóh~
esetekben, szeretnök mondani, n közlelkiismeret kötelességemek1
tesznek eleget. Nincsenek közezéJok szolgálatára remlelt alap-

..
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jaink, !IÍut:s Húlunk alli:tlll'<'; scm kulturegylct; :>elll St'lU Jlli :t Ill i
má~ fclckc;.otck cn•jét tosú (•s cgyutlal önállóságát és közszellemét dokumentálja.
Annál nagyobb hftláYn.l cmléksúi.nk meg a kézségről, melylyel ohac:;óink fölhi1ásnukat fogadták. Községek és egyletek, intézetek és iskolák. asszonyok és férfiak gyülésen és mulatságon, lakodnJmou és paszitán megemlékeztek a bözöd-ujfalvi prozelitákróL
Különösen több ridéki rabbi buzgolkodásáról kell hálás kösz:önettel
megemlékeznünk A sokszor szíikes kö1-ségi viszonyok daczára
megőrizték ők az eleveu ér?:ékct felekezetünk ez általánosabb érdeke és becsületbeli kötelessége iránt is!
Ujn.bban adakoztn,k:
Dr. Fischer Gyula gyUjtése Budapeöl: Fisch Komélia 30 lu., Fisch
Laura 30 kr., Fisch Róza l fl't, Fisch Adolf 1 frt, Neimann Etei 20 kr.,
Yeisz Hermin a 10 kr., Dick Aranka 30 kr., Berger Róza 10 lu., Fischer
llona 20 kr., Fischer Jolán 20 kr, Berger Czeczilia 30 kr., Fischer
Ignácz 60 kr., N. N. l frt, Flirszt Melánia 35 kr., Flirszt Róbert 40 kr.,
N. N. l frt, Deutsch Arthur l frt, Deutsch KaroJin l frt, Jonás Jenny l
frt, Dr. Fischer Gyula 3 frt, Elvira 5 O kr. Összesen 13 fr t 7 5 lu. Fischer Ede gyüjtése K omárom: Natonek Ignácz l frt, Ki u cs Mór 40 kr .,
Löwy Mór 40 kr., Brandstei n L. 50 ln., Kollermann Henrik 30 kr.,
Scbwarcz József 20 kr. , Schwar-lz Salamon 20 lu., gylíjtése Budapest:
Steiner I. 50 kr., Krausz Samu 20 kr., N. N. 40 kr., X. Y. 20 kr.,
""echtler Sarolta 20 kr. , Krauss JotHÍs 10 kr., Kohn Izidor 10 kr.,
'Yeisz József 20 kr., Ungár 20 lu., Hirsc h Vilmos l frt, Müuz Jenő 20
kr., Eisler Gyula 30 lu., König Arthur 20 kr., PoHáesek Samu 20 kr.,
'faudlicl1 Samu 20 kr., A. B. 20 kr., Pollatsek József 30 kr., Anonymus
20 .. kr., J. K. 20 kr., Pollak 20 kr. , összesen 8 frt 30 kr. - Kolhbach Ber·
11át gyüjtése Budapest: özv. dr. Schlesinger Edéné 2 frt, özv. Deutsch
Anna l frt, összesen 3 frt. - Az országos rabbiképző intézet alsó tau·
fulyamáuak tanulói B11dopc.st: 25 frt GO kr. - Dr. Rosenspitz Sándor
gyűjtése Jad:sonvil!e, Amerika: dr. :Roscnspitz 25 frk, 7 5 frkot adtak:
~urchgott Lipót, Benedict Károly, Waltcr Fiilöp, S!ag·er Gyula, Zakarias
Aron. »Az elsőu kivül, ki Nyitra városából származik, de magyarul már
u~m tud, -~gyik sem látta soha Magyarországot. De hát adtak, mert én
kertem.« Osszesen 100 frank = 49 frt 95 kr. - Dr. Klein Mór gylij·
tése Nayy-Bec•kerelc: Eckstein Fülöp f'J frt, Kohn I. L. 2 frt, összeseu 7
frt. - Czukermann E'rigyes, valllista~nlr llonwnna: 50 kr. - Weiss Mór
szeszgyáros Kolozsvár: 5 frt. - Dr. Klein .Jakab gyüjtésc Róz.~ahegy:
Neumann Ignácz 60 kr., Singer Niltán 50 kr., dr. Duschnitz orvos 50
kr., dr. Politzer B. liO kr, G!asuer Jakab 50 kr., Glasner I. 50 kr.,
Roth I. 50 kr., Fuchs I. 50 kr., Jan11ovitz 8. 50 kr., Stel'll A. 50 kr.,
Klein l. 60 kr., dr. Klein I. 40 kr., Elzász E. rabbi 50 kr., LeHeradorfer tanitó 30 kr., Netzel igazgató-tanító 30 kr., L. R. K. 3 frt, öss:~:e~rn

[O i'rl.
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])r. l{osc;nlier~ __Sánrl or :11·arl : 20 ft~t. »l\Jcllllel,-:;ohn ctnlé~ cze.

lc:rc t:nt nll fiilnh·a~asn 1n JO l crlelmcll ek egy n'szc. « - Hochmuth Abra' ,é (Tviijh;sc J'n::pr/111 : 'l'uszk au Nanl!ttc 2 frt , Karlelburger Fa1111 i sz.
hH.II>I . "· .
' ')~ f r i , \\' CISz
· i\J
·
2 f rt, rL\. l aus:<
'l'u
s ~k rtn 2 fr t, 'l' n R~ k a u V a ll
c emar
l a lvma

A

1 frt. Hrencr Gá bor 2 frt, Breuer Uábor által JJ egy családi estélyen
20 kr. , Balázs Lipót l frt. Fischer Dániel l frt, Szép
g!u~t ,J.- () 1-' 1· ., D icner Sáud or ;j 0.. kr. , Brnun Fülöp~ 50 kr., Krausz . JalJah•
LtpO
20 kr. , Sehwar z J a kab 3 0 kr. , o~szcscn 22 frt ,'O kr. ~ ~r-.Klcm Mor
''"!'"!.··
Xagy- B ee8 '"
' , . 2 0 frt »A Maslol-cl-dal
. . egylet. altalaz en mdttványomra
oszeg·
5 frt. - . Dr. Gold-.
megszav az Ott O" '"
· · « - Dr. Bcck Mol'ICZ l3ul·are.st:
.
falill bá('s-tapolyai föraLlJi gyUjtése ( 'ucntm:eren: Neufeld VIlmos Yasul!
all om ás fő n ök 1 frt , Basch K1íroly 1 fl-t, I\em Gyula postamester l ~rt
lhsch J ak ab és nej e 2 frt, Basch Adolf 1 frt, Basch Her~aun l frt, Kle1~,
Jakab 5 0 lu-' Fi scher N. 40 kr .. Pollak ~I~rton zeJ~tlu 50 kr., Go!~st~nt
,József szintéH zentai l frt. icl. GolclRtcin Dav1d zentat l fr~, Braun 'lst.g·t N . N · 40 kr ., összesen
ll frt 80 kr.moucl l f r,
_
, Dr. Goldberg Ráfael.
·· ·tese B tu lw' t .. r.v f 1-t »eo·)'
lakodalom alk almaval. « , - • Bada.pesten.
gyuJ
"
Keller Al'l>old mémök l frt, Schill S. gyüjtésc: dr. Erdelyt .~.' _2 frt, dr.
· -- ·teo
',e-· König I~'aJ· os 2 frt ' Alexander B. gyuJtese:
Kau f lllftllll D . gyuJ
... , K. Zs.
.
5 frt K. J. 5 frt, N. A. 2 frt, összesen l 2 frt. Dr. Bloch gyujtese : R~t sman 'Nátán 5 frt. _ \\reiszman11 N. gylijtése Gyo'ngytis: _a tatus-q_uo tzr.
hitközség »egyelőre« 10 frt, a ch e vra Karlisa 3 _frt, -~ ~tkur~cholnn-egy~
let 5 frt osszesen 1 8 frt. -Dr. Go ldfahn főrabbi gyuJtese Kts-IIegyeseJ:.'
' ..
· haJaelouna
·
k cl r.- Neu bac·h Lipót
»Kriszhaber
Pauhn
. orvossal tartott
.· hesku·
b .
vö'éu«: dr. Neubach é~ u ej c 2 frt, Kriszhaber 81mon_ l frt, KI~sz a ei
AJolf 50 kr., Stcrn Fülöp 50 kr., Kri szhaber Antal :J? kr., ~rtszhab~r
Iguácz 30 kr., Hirschfelel Ignácz 20 kr., Kri s~habe_t: ~lor K~Iaról ~
Stein Dávtcl Verbászról l frt, dr. Goldfahn gyuJle~e. Bacs-JT.óapofy
. t Adi er Adolf 50 kr ., Etttuger
Bnchwald Sándor ügyve'cl l tr'
I ' zse
20 k.
kr. Adler Simon 40 kr. , Lellercr Adolf 20 kr. , Polacsek gnacz.
1.,
N. 'N. 10 kr. , N. N. 30 kr., N. N. 20 kr., összesen 10 frt 40 kr.

u:J.~ött« 7 frt

:It:
;O

,Tn.nuár hóban, a füzet zártáig, beér~ezett tehát készp~;z~
ben összesen 248 frt. l\fult s:.::ámunkban k1mutatta~ott 2? 5 fr
··
· t edtl'I"cr el'e 523 .tonntot es 6 kr.
kr. Osszes
adakozás tesz e szenn
..
Ez összeg a Pesti hn.zai első t:tkarék-pénztárban van gyu~
mölcsözőleg elhelyezve.
.
.
- egyenként sz1ves
A gyüjtőkuek és aclakozókna k ös;:esen es
köszönetet mondunk.
Folytassuk !

MAGYAn Zswt.-SzF.m.F.. 1881>.

n. Fii~.
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(,u,i hin·~ rabbi .\lonlcdwi lkm·t je~ilxlj>lba, íi a?.t lllOJuhl a kis IJaehurn:""''t teiJ.CH<'JJ- tm1·• .,u.. . " ~akf:cr· fi' a kk·epern.1, 1l (J"t'l.'")' a Sukhan aruch négy
1
'j

,,

Je~znr>k JJJf'gitc'h,i, mit jcdcJJt ily u,vilatkozat U. Monlcehai Brnet

sek

sr.<íj:íból.

!~Y:Cll bl11itója Yolt av.on fl:rfi., kit

ÉRTESÍTŐ.

H7.

olhnnyt életének mintaképciil

:í llítot t lllaga elé, cRol ekedctc i. gonclolko<h bmórlja

ti

cg,nltal:\n cg,:~~ nw-

doni val oda nkart Wrekc<lni, h ogy h ozz:i lm~onlóv>l legye n. );agy tanitúj:t
t. i. azon férfiak köze' tartov.ott, kik JJCmcsak a talmncl éti rokon tuclomá1l l'ai t fcjlc~ztctték

Országvilág.

n~

Ungúr Joél eml ékezete.
:\lcg iut kiraga dta a halál kii;r.llllink azon férfiak egyikét, kik escn-

ték

cgé~7.

cqctükct és kiknek

lhl1·ö~

igen

~v.oktam

fl

ugy n n sornÍinmn l a

mííköch'sc ;v.cré ny,;rglikw'J fngTn nem
n y ih•;ÍJtORti:Íg ch'. -

u,rilnÍltO~HfÍg c· le'

]~n ma ga m ~c m

ll'pui; d c most ev. l'f!;.''-

R:r.cr 11enJ mnla~zthatom cl, ;iít n'tclmck tnrtan:Ím, ],a dogultunk Ycjc és

iaJJÍtdn,~·a,

miJit a m eg bol -

ki 12 t'I'Cn ;Ít ház:lmíl tartózkoch·a,

Eli~n

és körlilöttc Yoltn n1 ; a
t•íra ezen tiRv.ta forrá~ából C1myi idií a la t t olthattam tuclom>Íll)'~v.omjnmn t
ként »1·izet öntöttem kev.ére «, mindig köv.clébcn

é~

ki öt cgéRz lényegében teljcf' c n ÍRn Jrrtc m , -

ha a:r. cllmll_l'tnnk <'Jrtt'-

höl c helyt néh<Íll)' adatot JJClll köv.i)lll.l!k. Az ntókomak akarok Hé,ni Clllléket életéhöl e sorokba u ll.''l\itaJJÍ; ncn1pcdig magasztailli 1·agy dic,iíitcni
öt, kit J)lííköclése

é~

élete nunyira

dicsőit.

(\;up{m jellomét ,:ti miíkihlc'"''t

nkm·om itt ismertetui; ele mielött cv.t ten]l('n' , rö1·itleH akaro1n ,;]etrnjz:ít
ktizölui.

R. Joel Ungár súiletctt 1802-Len RohoJJC7.0JJ , Ya~megyébc11. lgcn
j:imbor c's
sai

~zcrint

jómótln
a

s:áilöktöl

Rzármazott,

tnlmucl-tauulmáuyokunk

kik

nz

akkori

i<lii

szenteltrk a még zscugc

Hzok:í-

lommal, hogT Hagymcsterc kimonclhntatlannl ti><ztelte :'llellCieh;ohnt ,:,
JJil g")' előszeretettel tanulmányozta míh·cit , cwpttn azt az cg:H t JJClll tuLlta
11 eki m egbocsittani, hogy Sir-Hasirimt profanizálta forclítás:t >íltal, holott
n !Jiilese k ezt btcu

ezt megengedé nekik. Éles esze, valamint ritka felfogó képessége és cml<'csodálatot is keltett. A nagy talmilll-

tudós R. SzellClcr l\Iaislis, a »Toszcfot Sabbat« irója ,·olt nkkor Hohouez

c:,

népe közti lJ eszélge té:mek tüntetté k föl.

.:Sikol~burgból Po;;:son~·ba m ent a tudományszomjas ifjú a nng~· hírií

R f-\zúfcr :\[úzcs je~ibájáLa. :Mindj,\rt oLhrrkc:~.éséne k első iLlejéiJen, l1JitliíJJ
n1éf!; nv. ifju baclmr teljeROll i~mrre tl OJJ mlt, a r a bbi ol.'· kérclé,;t ,·e tett fr!
elüachísa alkalnnÍI'al, hog.1· a taJJtcrmct mcgtijJtií nagyszámu iclüseblJ tanitY<Ínyok é~ h a llgatók teljesen megmltak lcp,·e, ep;y sem birdn esak megküz clitöleg i~ hel,~·es nílaszt atlni. A kérclrs fclten'sénél a rabbi eg,,· nm~· at ,-e tt kc";ébe, azt jutalomdijnl oda igérvén nJmak, ki a kértlé~t helyL'-

~CJJ megfejti. Azonbau m ély csiin<l nndkodott a tanteremLen, csupán a

sarokhól hangv.ott 1·alami mormogúö , mely egy fiatal , tcljoscJJ ismeretlen
lHtchnrtól eredt. A mc;:;tcr figycltnét azonban ez nem kerülte el i maga
elé hivah-án a kiti fiut , ki nem yoJt nnlti, mint Uug>ir Joél, fel8zólíM még
cgy~zcr, hogy

))()ds
fl

sőt

hanem ö a t udomány minrleu {tgt\t

'"'íu,1·oklHm ,-nlú c](ihalachís;íra. Map;a az clhnuyt említé nekem sok alka-

korú

fiut; ezen czélra kiilön tauitókat tartottak neki, mi1•el ngyo11i :lllnpotnk

kezö tehetsége nagy feltiinést,

talmncli~b\e:':

k clh·eltc c's tanulmün~·o;,-:ta, sőt tauitní n~'a it i~ 1ninclig serk entette a tntlo-

tleA 1· i~~;r.a ,·onults<ígbnn a tnclom ;ln y JJ a k és ne m es tc,·ékcny;égHek szcn tcla mcgc'nlcmclt IllÓtékben jutott

és ápolHk, ism eretköre nem ,-olt oly cgyoldalu, millt

akkori itlö legtöbb

· kl· ,-c'l emenye
· 't ny1'It an . .t~
' fiatal
ember nlindcn harnom1Ja
, •

é, hoR~v.abb goHclolkocl:ís ]J(.l]kiil oly Rzabatosan és értelme8en felelt

l't'n
' l <>::;re,
·
· · ne k'1 az.
hogy a rabb1· oc1n llYUJta

n ·a 11•,·ltt ·
nl•

Ezen
Jlercztöl fog1·a
•

jiil·öjc Poz,onyban meg,-oJt alapítn1, mert az egész hitközség elökel,üiuek
házai nvitva voltak előtte· mindenütt csakis a »Dukateubaehur« kepezte
·
,
, es
, czeH' HCI'ell
,
. szohtottak
. • • . ot
" p ozson.
, vban való cgé>~z
a uap1. bcszclgctest
1s
tnrtúzkotl:isi ideje alatt.

1·abbija és ö személycsen is különijs gondot fordított a gyermek tanít:ÍK<ÍrH,

Azou időben a bachurok közt Pozsonyball a szó szoros értelmében

gyalu·an intvén sziileit, hogy rá kiváló gonclot fordítsanak, nHwt lzmélnek egyko1i nagy tanítójává igérkezik lenui.

" k"d"tt
0
rcndörs<'g létezett mely Argus >lzemckkel or
o o a f"lött
' vajjon nem fogl a lk ozunk-(• n talmudtanuJók
'
• promn
1!1
t ud om á11J,-okkal is. Mitsem tö·
mas
" l1' C cv.v.el, nem hngvta nbbn a mar
• cg}.I!ZCI
, · n1egkezdctt
iráuvt
és szorror
•
J

Meunyire sikeres ,·olt

első

tnnitój;íunk fáradoz:ísn, Jegink:íbh azou

tény igazolja, hogy midi)u a 14-lfJ <:,·es

tin

Nikol~lmrgha

utcut, a:r. ot-

""'thn a~au t nuu 1gntta · a JH'mPt
•
• f' r:IIII'ZJa
·
,..,.
t•s

11 .veh·ct '

kiiliinü;

előszeretettel

13(}

on ;;?.,\ r. nr..\ n .

Ji)tnh:->t{f':('t 't'ttt) é~zn'. hngy 1uig ;n~. titnit a z f' l...; C) <' ll')a dott ,-ngy IIWgyal'ú

zntt. t•ro'i;;, ,;zil:írd

llH'P:

L.~ T0 S.
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llt'lll tliinllwtii <iht]ltlt<~<Í ggal hír t, arltlig ~ZIÍf<'r a;r.

t'liiad:i:-;aih;t n P:.' a kran fllg·:í"'k, np:_<.llt'l't'zt'tt » l '~dla (' h « :Í Ita l igyPk\'ZP tt
ntng:innk nt:tt tf\rni. H. J[llrdP<'hni BPitd t' lnintl <'p,'_\·~ z Pr ~7.<' 1llrdJ :íny:íst iti
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{' >;t; \ R J OEL E)JLEKEZF:TE.

ol ~ .,.1(l~l'!i zii kcinnn~n t: r thdií t:s mi nrl anl('l!ett szil:ird alapo>'Hgg·tl
~' h""'''
t- ...
: l· . k kik iit hallga t tak, \'t•gre a zon tnnorltek. hogy mitTt tarthawík
J

H111J( (lf,O

•

"'

'

'

'

.

••

.

••

- '...

.

!..

•

'

' •

,, 'JI JJI'ht:zs•:gd erlcllg meg n!'m oldh atonak. En, ki l l eng hallgattam
ze
' · vo l ta k Pzek) szamtalan
· '
' ' •orolhat(élPtt·mnf'k leg~)';C bb t'Vf'J
peldat

t

,. ~,l
:t
tanl. t,t

nPk fp] erre nt'zvP.

,

'

Utol~ú időben egyatalan

tr t t i-izúfl'nwk. nzt kt:rtlt•z,-t:n tiilt• , h"g'." IH<'tldig- fogja n11:g a :>.?.H l n » Ha-

<l

"
. ,
..
.
lege lso talmuchstanak lun eh•men·e:

,·<'1-kwolinnnnl « itlt'jl:t ti\lh'ni '?,\l in• :11 11 a1. í;ry dln ~ zolt : Rah]Ji, iin ha-

. , .. ·· ekben az ö vPlcményt;t és itt:lett!t a messze távolból , söt Jerun tua 1l b ugy ·
, ,
.
.
, . .

,;on],·, n trrhe~ ~zf'kérlwz. ki rg,n'n<'~t·n lndadktt

, Mcmböl is gyakran k ik cr trk. J[mrlamellett oly f'zercny cs 1grnytelen
ZR <
"'
' ' k rJaczara
'
lt h ogy ~z<ÍmOR tiRztc ] ot
gy a ]wn• f r l ~ w']'t
1 a sana
oem t ut]t a

hnp:_,. bárki t'liitt

j,

:11.

or~z:Í g tÍton , nnélkiil,

kitt:rni kt•llt'Jlt', holott t:n f' gylni·M. krhm y ii k is taly ig:í-

ho)'; hn~onlitok, ruelyuck uüutligjoldJra~IJnlra kitémi kell. -

K ésö iJ L ta uult

vo ' , t ana
. .. r !határ oz ni ' h ogY
maga
. talmud maityanízatait sajtó alá rendrzze

még a R Hir~ch Clwrif \·t•rht'ri n1l1lrin:íl, kiriil miJl(lig a lrgnagyohlJ ti B7.tr!Pttcl rmJékezett meg:.
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RzcrénYség. nyáj asság. j óakaró s z e hd~ eg ei' ntkau talaJhatu beke-

Yi~"zatl:l'l't' n jr,;ilJ:írt'Jl :Z:Z t:,. <'~ koníba n C''l•jté n (Fr!Kö~Magyaror
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ipja t'retlPtileg a kcreRkt-rlclmi ptílyára Rz:b1ta iit, azon eh·höl inrlul,·a ki,
hogy jó baehurbt'll

y,

kt'r e"k rdt'i i~

,-,l! ha tik.

Uc mcn11_<·irc <'Ralatkozott e~o~cH

frJte,-,:~Jlwn. lcgiHk~ bb be hizon:d tot bt a z zal, h og;· ,·alah:ín.'·"znr ,-~R{trra

,·agy eg~·éb ii)';leti rlo lgokiJan kelle ll H'mrit'. lllÍ.lldannyiRzrn· köriilc· csoportn~nltak a ddtlk tmlc\Rai t:~ talmndi~t;íi t:" h a ii <'gy~zrr talmnrl di~k llr
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ip_ja Öt eh ·oJ ita a kerc,.;kctle]Pnltfjl t:~ ]Jiín•n elhí t ta az r]t't mi ntlf'JI Rzlik~

~églctci<·el, tÍgy hogy kizárólag a tannhí~nak szentelhctc' mindcn i<lejclt.
Eg·yidcig ott ,·égzr a rabbi tPc•tu],)k!'t, alll'lkiil, h og.'· ezért a legrRekélyebb díjat iR elfogadta YO]Ha. l t t

ll H' g

k•Jl említen em uzt, hogy s;:iilö-

várogáuak felszólítása folyhín , ,Jnd l.Jngar Ret·lmitzHak irta 11 r1·ét t'lett:~
nek végeig, mcrt BziilöníroRa 11agynH megti sztch· c t:rrzh• n1agát általa.
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jellemezték ezen kivMó férfiut ; az elt:ír·

gyalt talmud-anyagban elforduló és a komeutátorok által felvetett lnírmely
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tak. Szrnt f{• linrluládban g_,·akr;ln ~7-l'llll:r,• lobbanto tta az :Íriilknrl r'nJ·lk
hogy r;" n kgnagynhb y,:trk. . \ tmlom:ln:d "':ghrtrtlcniil k cclvcltP. ki;lö:
11ii;; r]ií~zerdf'ttrl a mrlm;·i~l:l(blnt :lpoltn. Xap;,,· krdv,·rl fo,g;la lk o;r,ott ;\[p _
11
1lck o h n miíwiw•l i~.

~f~l:· , n:rzö "ebet ejtett rajta a ma mrghasoHhí s, m cly a lllagya r
zKi<1úK:lgot 2 ell <' n ~éf!,'l'' t~born1 ~Y-akította ,:~ cl dárHa i köúil , kik v\!lc
••p::·azon n(]en11:nycn Yo lblk , Kd mosan fel i;; s;~úlított:lk, hogy rKnk ö :l ll,ion a mozgalom élPrc éb indít;;a meg nz nkc;r,i<'Jt CY. inlnyhnn , a m<:rsékr l-

hitkCi:.~~égrk miucln,djaH követni fngj:lk iít. Dr púratlan hékc;;;r,crrtií
tcrmés;~rté ,·cl rz n em rgyt-zrtt mrg. ~rm nk:n·ok ,:n mo;r,galmat clöicl<::>:ni,

tcbh

ngymonrl . llH'rr tn l ;l n nj a ub ~;"a ka d~ ;;t létrsi tr rHqc elég nekiink az P<ldig i
;;urlúd;l~ <l;; r ll cusége;;ke<l<:;;.

Xap:.YK:ig<i t rsakis tcuwt<:K<' alkalm:h·a l lehete tt telj es Ya löj:lba 11
l:ltni. P:írtkiilömbség uélklil CRoportoR n! tak
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vntala kiiriil; a r oppant hi rleg és jrg;r,ajl:lR daczára, ;;okH n élctiik korzká.ztat;lsával litkeltek a Dnmí n , lrog_r eze n Jtap:y fprfinnak
végtisr.telctl't.
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LAUFER L.uo~.
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18il5. <l eczember UJ-én lrlllr y t Pl s két Jrappal késöbb clt<"mcttiik
uagyhirii papnnkat, Dng<ir .Jorlt.
. \ toll meg re;;;r,krt k cz iinkbcn , mi<liín

I'~CJt

j elelltéstinkct tcssúik ;

nem tnrljnk, H:>: clhtmyhrak r(]<'t<:riíl, ntp;y haU!áról irjnuk-r , mill(lkdtií a

maga nagyszcriist:gébcu lehrp: R ZPHH~ink cliitt, s <l hrnyom:ls , nrcl)' alatt
:lllnnk. nem ellgedi meg, hogy hií kt:pC't nyn,ithasKnnk akár a;" cg:•ikröl ,
akár a másikról. Dc hoi!'Y <·::mk n<:urik<:Jl is :íldozztnrk l•alhatat"lan sz<·llPménPk. mcgkiséreljlik, hogy ,qpt,q,·jl trr,luíny vmrltst clmondjnnk.
45 t:vi müköMsc alatt

rahl1imltn~i lrclyc t. Itteni
~;.:c]'(:ny~<:gr•, Jt~·:íjnss;Íga ,:;; szivjóti~ga ;Íltnl az

egész mcgychrli

s;r,rrrt<'t<:t oly nH:r·t,:kbPn tryt:•rte meg, hogy p:írt-

Hl40-hen foglalta Pl mcziídrosnnkhan n

z~hl<'ls;íg

nézct klilönhsége m:lkiil nw gy ei papnak dlasztn tot t meg, m<'ly miJtii;;,:g<:ben haláláig mííkijdött. f4."erettiik iit minrlny:íjan: <le ,-is:wnt ii is ."crrtdt
8

minduyájunkat; mint hitfeleinek valc'•rli p:Í;;;r,tora,

~l'nkit mcggylí;~i)dc:~e<:rt

nem vetett meg, lett legyrn ez )J;Írmely irányu . •\;"t

~Pm

<:r<lektc!Pu följl'-

gyezni, hogy a világi tlulománynlmnk i;; lr<'•dolt ; ;;oka t olntRott n<hnrtiil
és ezen nyelvet hiba nélkii! írta. Hog:· lH(]J<'riil rrmrkiil irt, n"-t iH fellrhd
említeni; mert vajn-ii kevesen vannak a r<:gi papok kiiziitt, n kik tiH:-.hín
irtak héberill. Hogy a magyar nyeln·t nem l1irta. a;r,t c11:ggr: snjuaílt:r ,
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Amerikai levél. 1)
.
.
. . _.. k • t :, részve,·öi . nz elfogadott tételek
A pittsburgtnemzetl rabbtg)'u1e. eze l , ' •. r :t Freshmann Jakab.
A hangulat. A zsiclókereszteny egyhaz es IRZ .
• l' :
között .
I\." l" b , . z amerikai t:s Hémet-osztn\k-magyar zw o_sa~
Fl .
n on seg a
'
., an 'Ol zsidók Amcnkaban. o
"
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rida ~tllam zsidói. - lVIagyar 'l'Arsnlat Arnen a an. ,
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.
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• f']
rt: e sőt
o· • hpjainkb,w ''alo o em 1 c~ ,
1111•
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.
. ..· k érdeklődése
,
,
l . ele Magyaror,-zagban az UJS,tgo
targya]a,a r en dcs do og ·
'
'
. .
. , t kell következ·
. . ezn tt·,t1 kn·etelt tettek, • az
sokkal kisebb körii s ha mcgt:;
,
•
tán oly
. ka .
tetnem, hogy e »refo rmot« SZÖm)·en érdekesnek tartJak. \agy
.
.
"" lám milyen okosak a h arnert l
njmntat!ls-féle akou·t volna lenm: ho".
'
•
'ld 't
meutcu
testv,:reitek ! Kö,·cs~étck ti mng)·ar zsidók, e neme 8 pe a . 8
.
,
.
: .
. ,, ~em hiszem. Hanem btzonyos a:-.,
wge lesz -- az :whsemlt1zmusnn.k · •
.
.
it a
. Jam
.
hogy a r.sidós:ígnak ~;em. Ahos
ego vidi ventos: mondJn ll} ngo< an
tni ezrc1léves vallásunk.

..
'll
.,.. • t a kiivctkezokben " ·
A »reform « Ugye CnY''uli'UB
1

)

A mnlt ~Z>Ímuól térhhíuy miatt kiszorult.

• ';;u·!.:.
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"h l86!.1-bcu Phil:tdclphüibau megkezdett refonn-mo zgalom hösei
el,;rkezcttnek l:ltütk az idöt ujabb mozgolócUsra. Kohler rabbi New- Yorkból és \Yi sc rabbi C'inciuuatiböl kezdeményezték az ujabb összejövetelt

th~

melynek e hangzatos czimd adtúk: Xational Rabbinical Confcrcnr.:c of

American Reformul Je1cish Clwrcli) az amerikai reform:llt zsidó ogyh:lz
nemzeti rabbigylilckezete.
November 16-:ln, hétfön d. c. 1 0 órakor nyilt meg a gyi.ilckczl' t

l'ittsbu,·gban) a Concordia-C!ubb helyiségeiben. ME•gjeleut 15 rabbi,

<l

2-i k

napon ujounan jött még 3. Hadd soroljam föl öket betiireudbcn . Jelen
voltak: Aarons FortwayneböJ , Bloch-Yonngstowu , Falk-Buffalo, Guttmaun·Syracuse,

Halm-Cleveland, Kohlcr-New-York ,

Krauskopf-Kan~as

City, 1\Ioses-Louisville, 1\Iachol-Cieveland, Philipson-Baltimorc, Sale-Chicago. Schlesinger-Albauy, Sonnenschein-St.-Lonis, Ses:dee-vVheeling, \Vi sf' Cincinnati, iVeil-Bradford s végül a két pittsburgi rabbi : Naumburg és
Meyer. -

Elmaradásukat kimentették: Bicn-Vicksburg, Berkowitz-Mobile,

Gutheim-Ncw-O rleans, Goldhammer-Nathville, Grosmann-Detroit, Hecht1\Iontgomcry, Hirsch-Philadelphia , Illowitz_v-1\[inneapolis,
chester. Mozes- ~Jilwaukee,

Mcssing-St.-Loni~,

Land~berg-Ro

SilbernuuJn·Galrcston , Stolz-

Little Rock , "Techsler-St.-Paul. A klilsö sikerrel, tch<Lt, az Mtni\·aló,
' nemzeti « gyiilekezet epeu nem dicsekedhetett.

~t

"\. gyiilekezet Yiselt dolgait rövielen a következökheu foglalhatni
i:isszc.

~Iiután

elnököt (Wise), alelnököt (Kra nBkopf) 6s két jegyzöt (Phii-

lipBon és Gutmann) ,-álasztottak, KobJer a

következő

iudit\' <Ím·okat ter-

jesztette elé: A reform-rabbik törek ~-,:sein ek kifejezest kell adn; ; a prozeliták fölvéteh:re vonatkozó tör vények módositanclók; a reform-zsidóstig
alapeszméi egyesiilt törekvéssel teJjesztessenek a hitsorsosok között ; JJizottság kiildendö ld a szombati iskolák cz(:lj1lnak módositására; bizottsag
alakítandó, mely a gyász- és esketési stb. szertartás módositására javaslatot tegyen.
A reformokra vonatkozólag a kUv etkezö határozati javaslatokat
fogadták el :

l. A zsidóság az Isten eszméjének legtisztább kifejezé~e.
2. A biblia a zsidóság e missziój<inak okirata s a vallásos és crldilcsös nevelés leghatalmasabb eszkcjze. Az ujabb természettudományi ,:s
histol'iai fölfedezések nem ellenkeznek a zsidóság tanaival, mert a biLlin
csak a saját korának kezdetleges fölfogását tiikrözi.

3. Mózes törvényeiben nem hítunk egyebet oly rendszerlll:l, mely
hivatva volt a zsidókat Palesztinában val•! nemzeti •!Ietre nevelni · mai

'
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H

JI ·n ben ef' ak erkölcsi tön·ényei t i~merjiik cl kötelczokuck , ~~ak
uilPs:lg c ~ ,
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.
,
. .
.. ,
4 . Milllhl zonmozaikus es rabb nll kUR torvenyek, melyek a7. l:tkcz,:bl'').
.
pa pr
dern

.· "taS'l•n·a ét nth<lzatra vonatkoznak alkalmasabbak arra, hog) mn
twz ' o
,
, . . ,
..
. ,
. llemi emelkedesünket meggatolJak, semhogy elomo;r,d1tsak.
s;r,e
5. A sziv ,:~ el me egyetemcs kultunljanak moderu korszakában

közeledtet hítjuk. Nem tekiutj iik magunk:1t
hrae•1 messt·'ási rcml:nveuek
.
. t u ek , hanem csupún felekezetnek s nem, reméliink sem Patöbbe· nemze
· 'b·,, ~L
.· ,,z·ttérést
lesztwa
-'
" ' sem <íldozati i~tentiszteletl't A ron liainak vezetése
.• ·mih
törvén,·
visszahelyezésPt,
mely :t z~irló <t llamra \'0 a lat t, sem b <ti
•
•
•
natkozik.

.

..

6. A zsidóság haladó vallás, mely mi ndi g törekedett az esz kove'
· k meg·f eJel ni · A kereszténység
,:s iszlám gond.viselésszerli
telmenyeme
'
. .
· ·szióia, a mouotheisztikus és erkölcsi igazság terjesztése. Mmdeulut lenus
"
.
, • · 1·
lebarátuulmak isme rii.nk, ki vellink közremííködik az 1gazsag es .JOg JJroclahmtnak terjesztésen az emberek között.

.

7. Vall,iuk és megerősítjUk a llsidó~:\g azon tanár. hogy '' .~··lek
. , . . b mt nem g}·ökerczö nJzeteket
k a
halhatatlan ; dc mint a zsiCtosag
·
· eb·e!Ju
.
·
· e'd en ben (pokol
e-' meJinYtesti föltamadasban, ,·alamint a gyehennaban
es
.
•
Ol'B/.:w
0 ).

_ t az <:n·okos
. .. .. b un
.. t e t.es 'ag}
_ .• J·ll tal
om heh·ében
Yaló hitet.
unu
'
•

, ..

• tölcg kötclc•segnnk•
1 egye t cr
8. A mózesi tön·ényhozás sr,ellemc\·e
,' , .
Hd: ntlljuk a gazdagok és a Sllegények közti Yiszony szab~lyoza,sat;
.
, t \·cn1u. a nw dem kor e na "'o·y f<i adatanak
kötelességLi nknek ,-allJuk
resz

megoleUsában a joo· és i"azság alapján.
,
"' a következo.. J. R \'USl a t ot .· A. "·zombat hao·Y'JliHlElfogadt<ik "'továb Jú
"'·
.. l
l . beuniinket multunkkal ö>-szeIl yo~ megiilé:>ében azon kapcsot l tdJU ' ' me}
, .
.. b _
, , zsrc
· l'0 '•..'1g. e~TSC"'enek
SZllll 0 1ll
köt, ~·alamint az egéf;z Yil(tgou szetszort
~- e
.
.
.
,
k kik C""" vagY m<Í~< okbol szommat; mmthogy azonbau szamosan vanna '
"''
•
"d, •
•
- . k' lOnt.l'uk hO")' a ZSI osag
ba ton isteni tiszteletben részt nem vehetnek · lll
J ' .•"'
t' t tet
.. ,
,
, . k l1O V 1.aHÍ.I'Uap1 ISten ISZ e1e
torvenyei
vagy szelleme epen
nem ellenzi
' g,
tart~anak Ol)- !Jel)'ekeu, hol ennek sziikségét érzik.
öket a köriilmetélés
A prozelitúkat illetőleg ad ja,·asolttí.k, hogy
, 't k: ·dé t
.
b'• ottságnak adtak a e ct 8 .
alol fölmcntKt:k . Dc utóbb egy öt tagu IZ
.. "k. : ,
. ..
. .
'
. .. :t !eket nem tartom ono te n~ zve
A nushzwt s a szombatt 1skolakat 1lleto te e
.
C k azt
• hosszabbra nyuJtsam. ó hatá
sa
oly érdekeseknek hogY ,·elök levelemet meg
'
·
. tartó gyülekezet uto1s
roakaro ln még elmondani hogy a három napig
.. .
fbeu
'
. össze fog uhn mcuma I
•
zata szerint. l 886. május
elsii hétfőjén UJI'R

c· .

l·l-2

<llloií:,\(;\'IL .I<i.
)lilHie«:ekhez

ll<'lll

óhajtok hozzá szólni; ,;u ~ sa k egysze r ii tndóRitó

akarok lenni. De ebbeli miBöségcmbeu Ichetctlen föl n em cmlitcncm, ho ,.
' ..
' k' . J
'
gy
l <:-; nw'· b'1 csupau
oumagat · cpv1se tc, s nem egyet meg a saj~lt ckklé-

<'

zs i:\ja is <leza1·uált. Ezek az uruk oly jégre mcutck, mcly a fféle történelmi

t:i rsadahni , theologia i és szellemi ficzk~índo:dsuak nem szo lo-·t'!] 1nt al
~

•

,

t:>'

"

'

'

apn 1

c~ melyen a szcntségekk el \'<tló la bchizás fölötte ,·eszcdelmes. Hogy Anlcri ka, s;~,á mtalan községeiben prédik:Unak »a pittsburgi tizenö t<( ellen (io·y
' <t
szo l'<l$

»nemzeti gylilek ezetet <( nevl'zni). fölösleges

lapok előkelöbbjei is :U iást foglalnflk clleniik.
N ew- York Harald nov. 29-iki

m ond ftn Onl. De" a

Mellékelve klildöm önnek a

és a Rochester A bend-Post uo v. 19-iki

ll:l
fogla Jkor.ott it~ nemrég n k iilönbséggel a z an1c1·ikai é8 a n•:mct , o~ztdk'1 'sao- között. Azt mondják, hog)az ame 1-·1k.•11·ak
.
uJ agyar ZRIC o · "
~
, ko ng1'1'ga.
Hk
az
ntúbbiak
meg
iu
rli,·idualisták
·
a
má•ik
kiilö
b
·
·:tiona1l S , ' ,
~ (
"'
n s~g meg'ar. 11ogy n á l n nk Amerikában a mlivclt éH módos egyéuek te~zik ,a 'a
. ,. .·
11 .181
'és '1\:OZ
.. ségi
élet alapelemét, erej ét és mozditú szellemét ' önökuél· ellenbe n a
·
ntÍi vclt és vngyouos zs idók közömbösek a vallás iránt. lia e7• igaz, akkor

az ~mapot n emcsak »csodál ato s« mint lapjaink mondák, hauem egyencsen szegyen le tes.
Bizonyára érd ekeini fogja a ~L

z,.

Szeml e ohasóit, hogy a hébrr

uyeh·et ujabb au a miuden keresztény felekezetbeli klérus nagy buzgalom-

számát: megoh·ashatja, hogy minclcnfclc nyeh·en megszóla lt a többé ken'~ bbé ud,·aria~ vagy he1·es tilt.'lkoz<Ís.

mal tanulja: A ITebreu· CoJ·,·esp ondena Sdw o/8 : levelezr~ által héberben

Az utolsó hely en emlitett lap helye,en moudja, hog y a gy iilekezet

nek a földgömb ezen oldalán is szellemi ~jjcliik oly soká tartott, egúz ,zi-

oktató iskoláknak u em k e1·esebb mint ayolc:van r:r,· a tanulójuk A kik-

Hem hagyott meg az egész zsidós~lgból egyebet az egységes Istennél , ellenIrtben a kc1·esz ténység sze nthároms:lgával, stb.

1-emböl kivánok nekik szerenesés jó reggelt.

Hogy azonban »a pittsb urgi 15((-nek elvbírsai Amerikába:; nagyon
meg 1·annak elégedve, azt sem akarom clhallgatui.

sunkban három uapig idö~tek clon Francis<·o dc Rivas (a latin és görijg

A New-York Harald kiilclöttem sztlnulban megoh·ashatja a religious
intelligence rovrrtábau egyebek közt azt is, hogy:
Church -

»Hebre\1' Christiau

Rev. Jacob Fresbmann preacbes at half-past seven P.

~L((

Yajjou mi a;;; a .::sidólcues.:téay egyház, melyben J ac:ob Freshmaun uram
1

E napokban 1\Icxikúból JTavanuán ;[t New-Yorkba uta~anclók. v{ll'"tanánt a mexikói egyeteme••) nejével l:S két Jeány{tval: ~ i gnor Dou 1\Ianuel
Dezavécla y

Belizario nejével és két kis fiávul. ,:s Antonio da Sih·a y

Santa Cruz ket leányával.

Nemde fnrcsa zsidó 11e,·ek? 1\Iiudluírman

New-York közelében Jé,·ö Newportba, a De Sola l\Ienclez rabbi igazgat.i'a
alatt álló zsidó magán akadémiába 1·iszik gyerill ekeiket neveltetésre.

A ne,,-.

Sok év óta először hallottak itt aF. én templomomban megint z::idoj

yorki zsidókeresztények az ugyn evezet t Tri-murtit, az indiai Brahma, Szinl

istcnitisztcletet, de héberlit olvasni és imádkozni mindaHnyia tudott , mi~

msámap e:;te
és

Vi~uu

/ 2 8 -kor

prédik{d ? Hát e?: bizony uj felekezet.

egy>éges háromságot vagy t:in ink{tbb !lánnas egységet imádj tík.

en, nagy örömltkrc, spanyolul tudtam lelök társalogn i. )Iiut töliik meg-

S hogy jutott e furc:sastlg az eszlik be? Annak csak Frischm::tnu Jakab a

tudtam , Nyugat-Inditiban és Mexikóban elszút'l'lt S7.tlmos ily z~idú C:mlá<l

megmondltatója. Ez a lengyel zsirló crcclctli ernber valamikor jómodu kc-

lakik, mig községe k csak Kingsto"·uhau , Jan1aika :;zigetcn, St. 'l'homas.. sz1get
•
,
•
,:,
JJan, a hasonuen1
,-arosaban
r·s• ~v·tl
' 1 etllS·t atlb an , Cur·tc·w
· ' szigeteu
·

resked(j ,-olt, <le miután harmatlszori rendcs vagy rcl!Clet!cn buldsa ut(t 11
zsi,dó

aty~a~ai Jl~tn

segitették Ujbbé,· a mi:;szio11:lriusokl10Z 111ent és potont
é\- tnult{m a misBzio 11 üriusok is

Bzaz dollarert kJkere:;ztelkedctt. Dc egy

rámttak Fri,.;c:hmaJm öriikös pénzkü,•eteléseire s hogy czeke 11
:UJjon, megalapitotta a

zsidókeresztény községet.

j:;

Loozut

S mert az uj pró-

féta nemcsak uibliázni, talmudozni Ps derásolni tud, de

Pythag~r<Ísról,

Plátoról és a szentatyákrúl is tud ueszclni , nem c:soda, ha nem épen ájtatos, de kiváncsi k<jz(inség c:;oportosan megy vasámaponk<:nt a
lU'

tisztelendő

sajátos vegyülékii tanainak szórakoztató elöadásához_ A prcdikáczió

ut~n természetesen a r:sengetyiis zacskók is köne járnak - CH szepecHken megtelnek eziist pl:nzekkel. Ez h,·: t 11Cill 1'8 ' J
•
uo owlstlg, Itanem igazi
~G'scheft« a vallásszabadság alapj<Íu.
Két nagy zsidólap (az American Israelite és a

Jewi~h

Messcuger)

még Cuba szigetén állanak fenu , mig )Iexikúuan ,;s a Colombiai Egyesült'
· egyetlen zst.dó kbzH'g
. . RlllC
. K, bar
• a 11)·'l-'
'· titko"· zsidúk
AllamokbatJ
1 \au ul'. es

~'Záma itt több sztíz családra rttg.
Ebből érthet(j p. o. az oly eset a milyeu a tniuap történt. Sennor
D on Gxomcz Beuli;-,a de Agmlar,
.
· · uusgaz•
l •
• lag zsidúnak fia sziiletmex1'k· ot
,
\'én , Ncw-Orle:tn8hél hozatott köriilmetéJ(jt - ne\·e : H eidenfeld Izsak kiuek azttlu utja
fáradsága díjába tizenkét száz dollárt, azaz 2500

a

0

•

•'s

é. forintot fizetett.

• k SZIIUla
••
12 2' melyek közül
A Florida allambau lakó zsidó csiliado
• 9'
-!~ itt lakik .Jachon,·illebeu' 14 Talakasseeben, 19 Palat k'b
a an <'S
p ensacoláhau, a WhiJi el vau szón·a a nagy teru"letü 11'Ham ntinden rés:r.c·
be n, l!s
· Rzemelyes
.
tal'a~ztalá~ból tudom, h ogy

0 1.
)

hel•eken
a hol caak
'
'

1-1-1

~··

<'Q'\'

ROSEXI';Pl1' Z .~ . \XII OR .

k0t ,•,alád lakik, az am :ik adj:ík .nem ritida titukban .

t:i~t

, , ll , .
' 1 1 <t >tS! oj

•

gyermekeilmek. Titokba n azért. hogy t url atla u fauatikuRo k é . 11'1'
ldlisok o~ztraczismusát elkerüljék.
R 1
de,· 1•

Hogy lewlenwt kco1·es hazáma t, Magyarországot érdek lő dolo
· ·
bc, megn·om
·
.. 'd en, a miro
· "l :tz UJ·Sá go;:
1 otth on, hiremmcllegah(bb
ggal
feJezzem
ron
teljesen hallgattak. Pedig :1 dolog méltó a fölcmlitésre. Még tav·tJy · . '

KÚTFŐK.

'
JUUJUR
25-éu ugyani-.; New-Yorkbau az Irviug-H allban óriási k özönség gyiilt
egy

be, hog} az ide szakadt magyarok támog atása Ugyében határozzon. Var.

53. sz.

u um M. James geDerális elnökölt i a gylilés, melye t Fdedmanu Lipót hfYott egybe, egy magyar zenekar nemzeti dalai mell ett igazi lelkesedés mel-

A rrfonmílt izr. eg,rh:'ir..

lett folyt le. Az elnök kimonclá, hogy a bevándorlás Magyar országból rr-

A bnelapesti re fonmílt izr. hitközség id. választmányának kén·rnYe n ,-a]lás- és közoktatá sligy i ministerh cz.

röl évre emelkedik i az ide jövök azonban csak nagy ritká n t udn ak ango
Iul s igen gyaln·an támogatásra szorulnak. A németeknek és francziáknak

Jl.'agymeltóságu Mi,zúter Ur-'

ran segélyegyletuk, melyek szervezete a:r. öss zes Egyesült Államokra kiter-

K egyelm es Un mk .'

jed: a mai gylilés föladata hasonló magyar egyesület alakitására megtör
tént

előmunkálatokat

helybenhagyni és a Magyar Társulatot megalkotni.

Dr. Iíollltt Scíndor rabbi nagyhatásu magyar beszédet mondott, a volt szenátor Ecclesine lelkes angol beszédben

dicsőítette

a magyar nemzet sza-

baclságszeretetét Szóltak még dr. 'Weis:. Lajos rabbi, végre Perczel Lajos
magyarul. Elhatároztatott egy 15 tagu bizottság kiküldésc, mely az egy·
letet szervezi. ;)Iegemlitem még, hogy a gyülésen a következök választat·
tak meg

tisztl·i~elt'ikiil:

titkár

\'Olt

~chwarz

Gyula, alelnökök: Seligmann,

Kor·h, Acller, 'l'uszka, Steckler. Pnlitzer, Frieclmann, Maye1·, K!einm:wn,
Levy " a ket rabbi: Kohut es "reisz. Tets:r.ik tltní: többnyire zsidó. Pedig
ti~ztán magyar erdekek előmozdítás:[ t munkáló magyar társuln.tról van szó.

De biiszkeséggel tapasztalom, hogy zsidó felekezetu ha.zámfiai az njvilági~ elsö sorban jó magyar emberek. Hogy is monclja a költő ? Iliinclen

ban

<'mber legyen ember és magyar! Hozzá tehetem: otthon is, itthon is!
Jacksomcille,

Plo1·ida.

Nagyméltóságod, miut l\Iagyarors:>~:lg vallásügyi minis~ere elött, ki a tárczájához tartozó legaprólékosabb Ugyeket is a legr~erebb. fig~-e~
lemmel ki séri, ismeretes leend, hogy a Budapesten tartozkodo zs1do
polo·árok egy része, s7-ám szerint mintegy 300, af. r(. fe~m.ár 8-k:ín taralakuló közgylil(isen elvben kimondotta,
a zstelo
a
pusztulástól való megóvása miatt egyrészt, ~s ~Jttsres~t, .hogy a z~; d~ h~~
polgároknak a titokzatos istentisztelet senkt alt~] bumü fel.ne tovasse~~
és véglil, hogy a zsidók istentisztelete öszhangzasba hozassek _a polgáu
élettel, - a :r.sidó vallás reformja 0getö sziikséget képez, de kimondotta
egyszersmind azt is, hogy ezen ezé! elérése vé~:tt egye~ÖrP. a »Budapesti reformált izrael. egyház« megalakult; egyelor~. mondJ~tk, mert meg
vagyunk gyözödve, hogy Magyarország szabadch-u ~orma~Jy.a ,alatt a
zsidóság is mielöbb le fog tenni hagyományos COHServatJsmusarol es akkor
his~zlik, hogy nem sokára a reforrm\lt izrael. egyház »o.rszágos« le:nd.
A midön Nagyméltós:ígodnak legah'tzatosabban tisztelettel h1vatalo:
san tudtul adj uk, hogy a budapesti reform. izrael. egyház. az A) alat h
hit. közgyülési jegyzökö11yve szerint, a n) alatti programn~ P~ annak. alapján még kidolgozandó kát,: alapján megalaknit _,:s a ~1do~ a mlasztmánym bi;-;ott alapszabályokat (') alatt bemntat.1uk, mely tisztelettel az
iránt esedezünk Nagyméltós;Ígod kegye,; szinc elölt. miszerint az alakult
»Budapesti reform. izrael. egyházat« elismerni, azt auto1~om hatáskö~:el
feh·uházni és a C) alatti alapszah<íly .. kat megerősítem kegyesked,]l'k.
Ebbeli kérelmiinket következökben \'an s~<erencsénk hlmogatni :
1. l\Ii nem akamnk ujat, nem akm:juk a zsidó vallást sarkalatos
elveiböJ kivetkiíztetni söt e"'yik czélunk ép az, hogy a zsidó vallás a
maga eredeti tiszta"lgában ~nind(irökké fentartassék, ezt 1~ed~g az által
kivánjuk elérni, ha istenitiszteletiinket és mindw: szertartasa~1kat n~eg
tisztitjnk a:r. oda nem tartozó felesleges apparatustol, mely a mat kor ktvánalmainak többé meg nem felel;
,
,
2. de ezen eszméuk sem új, megteremtette azt mar a 48-as evek
szabadelvli szelleme, csak két nézetünk ezerint kivánatos irányban tériink
cl az 1848-1852-ig fenállott l'eformált izrael. hitközsPgtöl és pedig,

tot~

hog~

vall~sJ:ak

l Hi

1 i7

hogy a héber nyelv et kevt:s!Jbt: H:'.Oritj uk ki \ alUsos t.:nykcdr:~einkból :;
1
másodszor, hogy mi nyelvii! nem a németet, hanem a magyart isJncrtiik cl:

A politikai t:,; ncmkiilömhen a valitisos ,:, mnr:ili.< kiihi'Z•·nynk,
1 'l'k kii'liitt a talmud lrtrc _jiitt, p:irhuz:unha nem \'Onhat•"•k a mai vi <zn·
lll C )
d
f. l 't l .. tt • k ll
. 1
Hyokkal. A ta lm u a ><cpadrcla. 1u ~. \'e ~ko Yc c.~'" ·~ et t 1s,, lot.,•y azt a tal:
d utáui korszakokban a 1g W\"CtiSe ·. a nu g a JC 1zet t cs a11huz hasonlu
mu
'
' t.nu.1~·a
· '
dó!< vo It a·k ..
viszonyok
ily elvre men·cs
.
,
.
A fentebb jellemzett a li aspoutot foglalJa d a ref. 1zr. egy haz ;., t.
111 ctorsz:lgban (:S Amer ikába n, ilye nt is fogh it rl :11. 1848. t'vben P estt n
létrejött és teljes míiködésben Jétellett ref. izr. egy ház. a mel.vct l S;i ~· ik
évbe;1 a7. absolut kormány j_ogtal ~m~l ~negsz iin tctctt.
,
A ref. izr. egyház dtd aktikat JOgosultsága programm targya nem
lehet. Ev\·el foglalkozik a kiilön káté, mely az egy ház hitczikkeit és YC-

1

3 . mik ént programmunk JJ) i~ muta tj a, egyik többé-kevésbbé ors' '
gos jelentőségű reformunk a ldzasság némely inté11ményeinek reor.,.a ·z~:
. '"áb
'l
b
SUIlOJ, an a l, ~ mcly reform ,tJta l a há7.::tssági j og teljes Ö8zhanp;zlisban
l.ccncl nz 0rszágo s tön·ényekkcl, mi :íltal m~g fog sz iinni azo11 abnor ,
11111
allapot, hogy a zsidó rabbinatusok a z » Ü F elsége a k il"ály uev(:ben «
hozott itéleteket bi11onyos tekintetekben ne r esp ektá lj á k.

111

Nem akarunk prog rammunknak egyébh apróbb, dc ucm k evés bé
nagy jelentőségű tételeire tovább kitetjeszkedni, csa k még azt kivlínjuk
megjegye~ni, hogy a nevelésügy terén főtörekvésünk od a iránynland, h ~gy
~yermekemket a hazaszeretet és törvénytiszteletre oktassuic
Ezek irányelveink sarkpontj ai és ezeknek előrebocsá tása után engedje Nagyméltóságocl reménylcnünk , hogy bízva:

:~.éreh,eit tartalmazza.

.. . .
.
A programmban erre Yonatkozólag csak az emelenilo k1 , mJ ;zer~nt
n. ref. izr . eg;há11 a történelmi folytonosság ch·éhez szorosnn mga s zko ~l!l,.
hogy tul ajdonképen; s;m elmélc t.ile~ lÍja t n~1:1. teremt, "em 1Faknrlahl a~
eddig nem létezett aliaspon t m ln veJt li Olll ten ll.
.
..
A r ef. izr. egyház egy oly gyakorlati vallá so>< stalust \'ett tckm tetbe, a mely a magyar k oronához ta rtozó országokball legalább flllll,llilll
. .
izr. honpolgám ái észl elh e tő.
A mire a k orszell em leneliil etet adott, a mi a túrsaclaln11 nszonynk
!Jól szük Bégképen fejl ő dött ki és mint önérzetes obj cc!um a tör.té1:el~ni
jeleuségek sorá ba n helret fogl alt el , annak szerve:~. e t es alakba .'"alo .. nlt,·;.p
·(:S a törvényesség k ellékeivel való elltltáoa, ez a ref. izr. egyhaz mukudt•sének tárgy a és szellemi lény ege.
.
A ref. izr. egyház kiilönbell szentlil vallp azoll a hi~ ~Utal k~pezctt
kapocs megódsát, me!3· éveu ecleken át az eg~:etcmPs ~,:tdu:;,ágot eg_\ ,1"'fii?.te, és mely azt minden közös hit- t:, mor:llis erdek tekn1tet~hen to,·ahlo

a magyar nemzet öröklött tlirelm essége és azon rokonszenvn él
fogva, mely minclen knlturhaiadást örömmel fogad , kitJönösen a><on hitfelekezetilek részéről, kiket 18 6 7. évben a z alkotmáuy sáuezaiba nagylrlkiieu befogadott, bizva:
a magyar felelős ministerium tiszta szabadelvlisége és klilönösen
Nagyméltóságoduak a zsidó vallás iránt tanusított p á rtfogásába
a »Budapesti reform. izrael. egyház« elismertetni, authonom hatáskörrel felruháztatni és betetjesztett alapszabályaink megerősíttetui fognak.
A midőn még kiadásaink fedezetéül az alapszabályok 6. §-ában
foglalt he\•ételeket jelöljük ki, és kijelentenénk, hogy a magas korm!innyal
.Budapest főváros tek. tanácsa utján ki vánnnk érintkezni - fenti n hhato, kf:relmiinket még egyszer megtíjítva vagyunk
a Nagyméltóságu M:inister Umak hazafit'ti tisztelettel
legalázatosabb szolgái
lJ, .. Nayy Andor.
Sterényi Altm·t,
lJr. Herczjeld Samu,
id. jegyző.
rabbi.
id. cinöle

is cg;ybefüzze.
·
ll tt
r gy anazon törzsön több lomhozatos !Í g aza t cl fer cgyn.la>' Ule ..... '
Miaclannyian eo·y O"yökérböl szivj!lk az élett>lpot, egyiitt p~Ll 1 g, a knzu,
törzsnek diszlit és ~'t tikkasztó hötiég clleni vécliil szolgálnak. Ekko-ut lcgyl>n
minclegyik hittigazat viszonya a közös hitt~rz.-höz ....... .
Ezen érdembell fényes példa gyauant tlindokniJoll elöt~iink ~\Wil
egyetértéses \-iszon~·, me! y Bedinben és lla~nlnu:gb~n, \·alam:~~. ~zamo"
naoTobL és kisebb atnerikai v~irosokLau a retormalt t's a konzc 1 ' ~ttn Z:-' i·
nn:óga kiiziitt mindeu közös hitfelekezetii énleket illetöleg- létezik.

54. sz.

l'rogramm
::t Bntlapesten alakuló reformált izr. egyh <iz valblsi jellelm'röl, nlOJ":Í lis <·z•(}zatai- és nemzeti idnyllról.

r.
A vallds jelleme.
A ref. j zraelit::t egyház pozitiv hitalapon :lll.
Elisiltéri hitalapul Mózes törvényeit mindazon pozitiv határozah1i
kivételével, a melyek a világos belli vagy a tiirvény szellemeszerint itPin•
helyheil vagy idöhö11 kötöttek ,:s összelitköznek a hiviJk kiképzettebb Un·
tudatávRI és gyökeresen változott társadalmi viszonyainkkaL
A ref. izr. egyház ily jellemével szemben a talmud ~CillllliJH'Illíi
dogmatikus auktol"itással nem bir.

..

II.
A·. eyyhlÍz muráli.•

c.~Jijai.

A ref. izr. eo·yház
morális czéljai >l kiivetkezök:
,
0
1ll•t.'a 11'M 1111 kr"l
•
•
l. ho"y rázzuk le magnnkrol
t'S
u 'lZ
' ·. alaptnl:m
.
.'""
t ....
.
b
' t · 111cl)· •zermt
az 1zr. l11t·
oubnYn·e
clfogult•·ígban
gyökerezo.. azon k"~
·1 ogas
• •
va!l:ís. nem refom;~épes s hoo-y hozzá a nyngat knltunija nem férhet;, .
2. ho"" valamin; a k;t:csztény, ügy a mózc,Yal!á.au honpol~ar .ls
szabadon vallhassa tisztultabb hitét és ebi:Jeli meggyőziiM~•:t, hogy 1"'z': 1·"
is legyen olt,íl·, mely eliitt ,ljtato,;;oÍg:ít hite ,:, ,;:t.Íve 'ng:lllnta szermt
,.,:g'f'Zh(':-:,~f':
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;l, l•ng-_1 nn,"l:tlo( ,z,•rr•zziink a l•itvall;i, inínl naprnJta g-y: rapr,rJ,;
,:_, a ih'!kíi 1 al!;Í,n,~:lg-ot ;, iilii küziinyiis~t:g cliPn. a 111Piy jn J.h n:, z1t azon
llagran, l'ilonh:t , ,:gzct..•, kiin·lkc;~.Int:nyeiil J·c kinthetíí, mely :1 i:D'ako l'lar
,qct ,:, a hih·a ll;i,, ,zertarl;bai, a kik<:l'zctteblJ kcc],:]_,- vall:íHo, ki, :lnahna:
,:, az rgyh:i:.~ rideg fonn:ii közült lt;tczik:

4. lwg_,- np e11gedjük többé n ""'ghasonl:bt bl1nadni ~<scngekorn
g·ycrmekoiuk ;;zi,·ébcn, midőn a hitiHkola és n sziilői l1:Í 7. oly iln granHell entt;tben tiinnck fel clőttiik, hog)• Ichetctlen biíncioölmck nem tekinten iöle a
~ziilőkct azon szcrtartá"ok mcllözéRc-, ill ctl·e, mcg~órtéRcért, a mik a hiti;; kolában Hzent törv,:nyckk.:nt :Lclat.11ak elő. Ovjuk meg a gyenge sziveket
olyan ben~·om:istóJ, me!_,, a z ,:rcttség Jwdig mindcncsetrc :írt éti lPlektani bg g_1ökerestül soha ki ucm tlirü lh ető;

5. hogy elejét vegyiik a~o~on végzetes morális kitnínynak , melv a
V<Ílja, midőn megfclcclkcz,·éH arról , hogy materialistii<ns
korszakbau élünk, még toqíl.Jb egy ke<lviil eg nézzlik a naponta rnélyebbre
ható banyatlást. melynek a pt>?.it;,. hib-;tll;is ,:s vc;e ogyi itt a helső vall~í
~o;;ság incluluak.

.ili,·ő nemzedéket

A mcrő moníJi~ ch· a \'Crse nyt ll CJJJ bi1ja 1neg·állani - legalább a
közöuséges míÍI·elt cmbcru,!I nem - azon monlli s elvvel szemben, mely
pozitiv hitl'allásban gyökerezik. Amaz erőtlen és elftítyolozott, miclőn a
kisértet álaranyos szineit tárogatja eléuk, emez hatalm as erővel és tüzoszlopként :ill
édességeivel t;:vútra cstíbító közelget
hozzánk.

előttliuk, miclőn a:.~

A közelebb években e köriil a szomoru tapasztalások akko ra mérYet öltöttek, hogy az a fölötti aggály közben lchetetleu a figyelmet oda
uem fordítanunk, hogy mikéut óvaudók meg gycrmekeiuk legb iztosabbau
a lejtős LÍt veszélyeitől.
Eddigi neveléslink éR gyennekeink szellemi kiképzése végetti áldozatteljes törekvésünk úgy szóll':in csak a szerencse felé van iráuyozva.
Ifa csalódik a rem,:ny, ha dugába dőlt a terv, ha cllilőbe meut a
Yállalat, ha férfias erőre van ~ziikség, hogy odaaelással elviseljlik azt, amit
szeszélyébon vagy haragitiban ránk Ill(:rt a sors, vagy a mi magnnk hibái
folytán mélt<in illet bennünket, a mind ezelo·ől való gondoskochís kimaradt
a családi tautenből, mely gyermekeink nevelésénok iráuyait körvoualozza
és meghatározza. Ez alatt pedig a társaelalom a szomoru rémképek tanuja
lett, l1ogy a legkisebb megrá",kódtís, a rendes útból ki bir sodorni és a
moráliH ·erő annyira csökken t, hog-y a két~égbeesés minclenuapias lett,
imitt nagyobb, amott kiseiJb za1·arorlás nulgnes;;,í nílt, mcly a vMat magához ragadja.
A materialisztikuti korszak, 1nidön az ~tnyag sokszorozott súlylyal
esik a latba, fokozott sziikséggé teszi a pozitiv hitvallást gyermekcink
nevelésénél, sokkal kevésbé az i<lcaJis érdekek tekintetéből, melyek a láthatlan magasságba töruek, mintsem azon
czélok kedvcért, a melyeknek vető- és egyszersmind gyümöksöúi földje az élő társadalom.

re~llis

De a pozitiv hitvallás, rncly gyermekeink nevelésére oly sziikségessé lett, persze gyermekeink szivéhez is kell, hogy férjen. Legyen kezdő
-és
része a czivilízált nevelésnek, összhangzó az édes anyai intés-

kiegészítő

K\'TFi)K.

14~

.,z i~knl<~i szigorú szal"iJylyal, legyen az aranysz:\1, mcly a háú :->
1'
sci' . nevel<:;; t "IF JJC f..nz•,. .m?ly Js'tc":l cn k..
. 'r lllilu
. 1 a szepet
'
j,kolai
.·ozpon t IJst.Ja
rs
1:clllcst, mrl:' a gyermek ~zJvPbc plantaltat.k.
Dc nemcsak a materialistikus, hauem egyáltalán válságos korsza kban ,:]ünk, miclön elél-ült 1~encl~zerekk~l küzködii1~k; _az ~lak a szellem sz.erint dlto:r,ik, mely az.t eJtet!. A tarsadalmt ms_t_,t~~hó~. egymás, utan
refo rm alá kerültek rs folyton " kcrnluek, a Jovot UJ kerékvagásha
tereljiilc
.
. , 2
..
'
· l~s szabncl-e, hogy hátramaradJon azon ~ntezmeny korszeru atalakítása, mel? hogy összhangzó, legyen .. ~ _társadalo; i szeU:mmel, o.hetlen
sziikséges, de kiilönösen szliksegcs a JOYO nemzeclrk, Jlletoleg a mozesvalhlsu nemzcd<:k rés",éro.
,
.
A ref. izr. egyház jövő nemzedékünk egyháza I;sz, aze, ~el,-r ~sko
Hba persze u em ch(:derbe jár. A kin ek kech·e telnek azt elv1tazn1,. az
' . ',,
kot arra nézve, hogy a hason ok, nem
szere:<zen
e]o.. bb bizom·ít.:
~
. . s>.uh ka
'
1- , atot 1\Iert noha nagyon is kliiöuböznek az enropa1 v1szonyo ·
hason o ,oz
·
J ' ' ••
• lés
l ' min clamcHett
lehetetl. en,. hogy szabac sag• es JOzan
'
'
á nel
k e'
az amen·1<at·al-to'
mellett legalább aránylagosa:r ne tm!e~Jen a ref~rm:es~me n lun ' ugy
. t ' t egynéhány évtized ota Amenkaban tapasztalJuk.
111111 azNew-Yorktól
'
. es
' B aIt'IlllOr éto.. l kezdve
kezelve New-Orleausig
'
. Port,
.
.
l
a . obb számu izr hittestületek a reformalt zsmagogomg a ;egn,
lifj abbak is nagyobbrészt a reform
laml-On
g:ihoz
tartoznak
de gy'
meg a k',Isebb e'

é~

zászlója alatt állanak.
,
.
P
á ·b
1852 évben a kormány nemkorlatozza a bei·
Ha oroszors"' g au
.
'
auazon évben az
!ini ref. hitközség önállóságát, ha 1\Iagyar?rsz:~g!~n b~~!ást ekkora iri<TVabsolut kormány nem zárja be a reform: zsmag g ' Izv
"·
S<:ggel nem néznénk amerikai hitsorsosamkra.
• , ' k'látást nyit a
Méltó irigység, mely utánzásra sark~! , n:el) szep l '
..
... ..
A 1
1- haso n okozato t JS szul.
.,
ko;:el JOVobe.
mson °'' '
.. ,
. ma unk vesslik alapJ at
Dc szük~éges, kétszerte szukseges, hogy , g
,,
h y
'
.· k a'bb a J'övö nemzedeknek van kszanva,
o~.
azon szcntclynek
mely legm
· J- ek eros
'
elölll gyerme
·em'türelmet
11
magunk
avassuk ' fel azon oltárt,_ melynek Iépfi
t férfias
' pedig legszebb
ekik
, eme
hitet, öutisztelctet, f el eb ara, f1 sz, eretetet' haza as sze
vigyenek <(t az életbe nekiink zamatos megnyugvas~ 1' n bb , erül mind
'
' kedvez, cl e e"y~ze
cr
rsmind
Iegb1ztosa ovsz
cliszlH, ha ' a szerencse
.

esői

át l kitása által a
jó, mincl balsor·sban a kisértetek veszelyel ellen. ..
. t em. rlSZ telet
gyokeres
al ab"l a fenálló
•
, ,
6. Hogy a nyilvtínos IS
.. ' · egyenJogusa<Taba,
me Y 0a női nemet
női nemet visszaLelyezzu.. k· osregl
·h.~. zervezet
mostoha idők nyomása alatt keletkezett eg) azi s
,
kivetköztette.
A női nemet, melyet a termes~et
áldott meg, első sorban is illeti a .JOg,

előtt.

..

éd szivvel legdúsabban
otthonját lelje az

g:oll~
édeR
og)
'

oltár A nő kezeli gyermekeink nevelését. A J"ó anyai nevelést a biblia

elő káténak
ezimezi.
A vallásosság erényével
MAuua-Zsmú

SzEMT,E.

.. sem hílságos fényiizésre nem
ékesített .110
ll
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ragadtatik, mid őn a Rzercncsc kcd \'Cz, RCIH rh1gcdcllcnség nctn fú hozz(,,
midőn a so rs mo R to b ~in bánik vcliink.
A qtllásos hih·esnő a kk om ha ta lomm a l bir fö löttünk, legahlblt a
biblia és a talmud igy ecse telik a va llásos n ő ha talmát, hogy fölöttiink és
rsaládklzunk fölött a hitha tá r soha annyira be uem borulhat, hogy azon át
11e hatoljon a r emény feh(] esz tő fénys ugara, melynek mérsrldést, türelm et,
bátors~igot és új Yállalkozó erő t köszönünk.
A női uem valhisos egyenjog us(tása vi sszahozza szivébc a valhlsos
ö11tudatosságot, melyböl, fájdalom , majdnem tökéletesen ki fogyott azon valós:igos volontiir-szereppel szemb en, mire a nöi nem lesiilyedett a nyi h'ános
isteni tisztelet és egyáltalján a hitkul t nst ill etől eg.
Kell , hogy a nöi nemet ismét visszanyeljük az egyház részére,
hogy kiüzziik a házakból az oda befészkelt deismus romboló szell emét,
mely senuni positív bitvallást nem ismer el, mely puszta morálelvekkcl
yéJ gazdálkodhatni, e gazdaság mcllett pedig elpusztul a társadalom talaja ,
elhaladnyodik az erkölcsi elv, mely hogy hata lmas legyen, a posit;,. hitvallásban gyökerező moiJOtheizmust nem nélklilözheti.
Kell hogy valahára véget vessünk a zon szégyenletes és szomorító
{dlapotnak, hogy valamennyi honleány köziti egyecliil az izraelita hölgy a;~,,
a ki az ájtatosságtól elszokott, a templomban vendég, a vall ásos nevelds
i ránt rideg közönnyel Yiseltetik.
7. Hogy szabadítsuk fel a társadalmi életet oly házassági korlátok
hatalma alól, a mik ös régi családi, jogi és társadalmi viszouyokban, valamint egy sajátságos papi intézményben gyökcrezvén, reánk nézve mind en
jelentőséget tökéletesen veszítettek.
Lehetetlen tovább közönynyel elviselnlink a nyllgöt, melybcn a vallás ne,,ében tereltettunk, hogy például némely tisztességes nemi viszony
c]é,,iilt oknál fogva házassággá ne alakulhasRon, hogy egy özvegy asszony
vagy a polgári törvény szerint elvált nő örök elhagyatottságra legyenek
kárhoztah·a, hogy úgyszólván morális veszélynek legyenek kitéve csupfiu
azért, mert a körlllmények egy cercmoniát, mely általuk volna vrgzendö,
lehetetlenné tettek; hogy egy becstelen férfi örökké szerencsétlenné tel1esse
töle törvényesen elvált feleségét, vagy elhalálozott test,·érének özvegyét,
midőn bc.sszuságból, vagy egyéb nemtelen okból az i!letö ceremoni:lna k
magát alá nem veti, vagy ha csak akkor hajlandó oldani a kötött kezeket,
midön az ártatlan nö drága pénz árán kiváltja magát zsamoksága alól ,
holott valamennyi ily esetben az érdekeltek az országos tön·ény Rzerint
szabadon rendelkezhetnének sorsuk fölött.
A ''aliás egyik s7.t'p C7.élja a sors csapáRait enyhíteni,

ellenke?.őleg a7.t fokozni.

n~n1 pc<lig

III.
Az egyház nemzeti iránya.

A 1·ef. izr. egyház a polgárok assimilátióját vallja elviil.
Az egyház egyik irányelve, hogy a magyar nyelvet a templomban
tökéletesen meghonosítsa, hogy ez legyen a rendes imanyelv nyilvtlnns

l.il

... t ·let alkalnui ml.
.. é:; hogy
. az :lllamc,zmc a lchctiisé"i"
o o hatolj a :it a
1. ·tc n tl"~ c
. .
. .
11~turgi;lt, valamint a;~, ~~~~ze>; ntw;t. .. .. ..
· A ht:ber nych· ezaltal nem km:zoboltehk kt a nyt lva nos hitkultusból.
A Rzent örökség iránti köteles kegyelet, valam int a hi tfelekezetbc.
iivé valóságának érdeke, méltán érdemlik meg, hogy számba ,-e]lek.. •egy t a nyih·ános u;teubszte
·
·
1et 1<Orszern·· a't a la lu't'asa' na.
'l T elmt
' az egyo-y uk az '

~á:lli nyel v a héber mara:l.
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, ..
.
.
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,
Megjegyzendő, ';:'~ZCl:m t .az el o . h~zat '?cl~nck . 'm an y.~ lvul v~lu
. 1,.
korántscm UJ 1ntczmeny ft zs1do-egyhftz kebeleben, sot ell enk edo' muhsztást
követnek cl a ~tabilisták , midöu 1\Z imm1ye\v
haszna
,tsa..
öleg me
"
0cn o van
ziigyében 11Cmcsal·
, ' 'a talmud ' ele még a ri tnalis kodex határozata ellen
cselekszenek.
.
.
.~, ' l l ' b" bl
Az erről, valftmint a programm mut degy1k poiltJ aro \'a o ove l
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•,
t·lro·yát
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fentemlített
kúténak.
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IY.
Az f[j!Jháo Harlcponlozalai.
]JOZ!·t·I V

A ref. izr. egyház fent körvonalazo tt miléte és hod való törrkn:oe
l·"fcJ'ezés
zatok által:
d
• t ll)'ern ek a k öve tk ező sarkponto
..
,
I. A z eo·yház hitalapja: Mózes t orvenye.
.
.
.. ,
II. Móz~s törvényrből a tucl valévőkön ki vill vallasos JelentoHeggel

nem bim ak :
, 'J
t 't
.. e
a) az étkezési tö LTény, kivé,·e a pasrha kenyer r ,-eze e :tz nnn pelötti estén és az iinnep elsö napj án ;
,
. .. , ,
/,) a szo mbat- és ünn epnapon munkától val ú nyugnt_s. mt~lOJ'l. allakt\"L'\C :17.
sunk vagy kercsetünk a Innn l~ a' t']
o Yfl 16 n.vuo·,··í•t
. t~ <... nem etwcd1k:
o
t't,jrvi és

engesztelő napot i

.

c) a házasság i törvény, a mcnnyil.ten ez

.
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.. orHz:Í!!OS törvény·

Ill etn

~

uve] összelltközik .
. . · · 1 l · J'd· k
.
IlL Sem a talmud, scm a talmud utáni theologia! il'OC a nu l t ,l·tikns ftuctoritással nem birnak.
,
,
, .
,
,
.. , .
..• , . ']fto·os ir·iny· cs mcrvado mm<1azon
IV. Ali orszagos torv;·n} a 1,,zaw '_o , '" : illetik ol :b·t:lr~;\jogok és köteleilettségekre nezve, a melyek a11 Coycnt
P g
. . : . : ... ,·aló sz•Írma·
val, a túr:<aclalommal és az :illamn:nl _l'zen;hcn.
Y. A ,-allásbeli illetöst:g cntcnnmat az an} a "Rzcto1
11ás képezi nemklilömhség nélkül.
·u
A körülmetélés kötelező mara<!. Cöakhogy kö\·etkezményeibcn J e-

tőségi criterium~1ak

nem ~e.hetö.
. :. k valamint a vallásos ilno!rVL A Intoktattis mmt fokozando et de •
,.
:·t
zet kora éLresztése tekintetéből, tova, blJa, azm1 momhs
. . hatás
, é ke• 1vett
. .', nt
. az önclhatároús rryakorol rean
, k-, ren<le.• e"yház1
mtezm
nnt
o
k ny
• kgy.\JJ.Ln
1 t ltc
tekintenelő a confirmá~iú, mely mindkét nemnél ~3 év~.s orana · c e
ubln ünnepo:lycs nyilvános istentisztelet mcllett veg~endo. .
, t ..
VII A .. ' . ..
k k' 'Ül melynck 2-lk napJa az engesz e1o
"
,
l:' k :t nu os ünne·
. z UJCVL un nepe ·cn l\ .'
napot megelőző Llínbáuati napnak tekmtendo, az egy Jaz e
P
pet nrm ismer.
\'ll r. Az <•ne:e,ztelii böjtnapon kiviil nz egyluiz höjtnapot nem
~

ll*

1!í2
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isntcr. A tiiiJJ,i
unk fenn.

r:-:.

böjtnapok c,;ak mint
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tiirfl'tl(•\mi

56. sz

A magy ar nyeli· ·~ nyilnlnos isteni ti~úclct l'CtHlcs illHtnyeh·c

X. A n ő i n ~m cgyanlnt részt vesz a Jt~·ild uos iRteni tisztclct.ben ·

,

ferfi·nemmcl, c tckmtctben uem létezvéu jogküliiubség.
a
A templomi isteni tiBztelet klilső alakja akkép alakítandó, !too·.
Jtemi illedelem tekintetéből Aziikséges r enden kivlil nemi küWmbsé=.) ,;~
ne tünjék.
" c

1

7

..... ,A uy!h án~s isteni ti.s~te!et l~lilső a lakj<in a nyugat kulturája tlikrozodJek. J<.. szennt kell e!Jal'lll mmdcu kUlső momentum körül a mi l
természetesen az ájtatosság időmértéke is tarto:~.ik.
'
lcz
XL Az esketésnél a ki zárólagos monogamia és a hitvesek co·yeu
~ogtíságukmll fogv:J. a házasfelek vallásszabadság a lapjáll teljcsen c~· •cn ~
.]Ogooultak.
g}

XII. A rituáJif; diólevél csak feltételes szükség. A clmlic:~.a teljcsséggel szlikségtelen.
.
.XIII. .. Minden. temetésnél, az egy éves gyermektől k ezd ve, halotti
1n;a vegzendo a lelkesz vagy annak helyettese által. A halott körlil szakasos szertartások nem kötelezhetők.

.

:xn·.

A .halott t~táni szokásos házi gy<lsz egy napra leszállíttatik.
llimden balottert az erdekeltnek kiv(Ínságára gyász-isteni tisztelet vc!gezhető.

A Budapesten alakuló

1·ef.

izr. egyház ideigl. búottsiÍgrt.

55.~"'-

Az orsz. iroda elnöke a rahhikc;pr.íí tanári karithoz.

99 Gl. s:r..

'l'ekiutetes Eln<ibég !
_ A lmdap.csti' reformált i/:raclita lti tkö,-,st:g icloiglenc~ ,,~ílas:r.t.wluy>Í·
nak f_lyamochaJJ)'at, a mclybctl a l>ndapcsti rcfonn<Ut izraelita hitlüiz~<:
ge.~ :hsJ~ter~ti, azt autonom ltatá ~kiin·p] f<'lrnluízni s alflp~zab:í!Yait m<'g·
cros1tem
keri •.a 1·alhi~· és· köwkt·
t-' ··
· · t
.. •
· ·
• •
•
•
.1 ·l"t llllll J~ er t tr o ~agYtH<'lt<ÍK>Íp;>Ínn k
]Unm~ ,ho, 8-ldn· 204 7 G 'sz
a l·,( ·It l ·('Jl(1('d
J JJCJI JtTC'rt
·
• • •
folyo
,·
•
'· '·
fClllll'!tsltoz
kepest oly kere~ kapc-sán 1·an ~zcr cn
· c··:
"k·;.;(•ghcz
; ·
·
;.;(ut a 'l' <' k-. ]'l
. '..Ho
nR~za\·~nola~ a~kuldem, hogy a Jten'zctt dla~ztm;Íny kc:rPlHw, illetiileg nz áltnl:J
elotel:Jesztett
alapszab:ílrokra
né·ZI ·C Gl O[jllt!JÜ·1..;at• 8.:empolltbot• l'l'lCIII('liYCS<'lt
•
•
•
•
, • •
'
n_ytlatkozm, s a tanan testiilet ill(lokolt 11 yilatko;.~atit a Jt<'YCzdt 111 i.nist<'l"mmhoz leend6 fölte1jcsztés ,-égett lw;.~zátnlni<·liíhi, lJI'kiildc11 i ,",i,<•skr<ljrk.
Budapest, 1885. juniu~ ll.
·
•
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Az orsz. rabbiképző-intézet tanári t~AtiildcTekintetes Elui\kRég<'nck

Schwei[JeJ' lll<ÍI'fon,
iroflai <'htilk.
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Az orsz. ralJlJiképzií intézet tanári karának vel~m~nye a wt'. izr. egy ház
pro!{rammjáról.
A budapesti ref. izr. egyház programmjának dogmatikai megitélé~e
tárgyában a követke:;~ő megjegyzéseink vannak :
A tételek é~ elvek, melyek a programmban kifejezvék, a7. ahpitandó »egyházat« már előre kizá1ják a fönnáll ó zsidóság köréből: valamint ~tz »izraelita« nevezetre sem tarthat számot mindazok után, a miket
tudományban és szoluis szerint e fogalmon értiiBk. Az üj valhis alapját
uem képezi, mint az L szakasz lillítja, :\Iózes tön ·én)·e, minthog~- eunek,
rövid 1ítou, oly sarkalatos rendeleteit helyezi Itaitilyon ki1•iil. melyeket a
zsidóság mindenha törhetetlen és dltllzhatatlan én·én~·iiek nek tanott.
A szombati nyugalomnak a lY. szabszban ciőadott eltörl ésch·el pedig az
t1j tan a zsidós:ígnak legfőbb hitlevelét : a tízparancsolatot is megsérti.
A szombati és iinnepi nyugalomnak, valamint az étkezési é8 házass<igi
törvényeknek az ötkönyvbeu előadott, scm időhöz , sem helyhez nem kötiitt
határo zatait - melycknek 'l"'a!lásos kötelező erejét ugyancsak a lY. szakasz megszlinteti - a :;~sidós[lg osztatlan éR min<l cnkor malkodó fölfogása
szerint, sen kinek sincs joga hatályon kiYiil helyezni ,·agy megv~iltoztatni.
i\Jimlenestol ü.i tan az, mely itt el őadat ik , tehát ,;pen ali ellenkezője igat.
annak, a mit az l. szakasz 7. kikezdéRe :lllít; mert a .l\Iózcs tön-é"yeböl
öukénycscn és jogosult ,·agy megokolt dv nélkül ijsszetillított szemeh·ényck
megtagaclj(lk a z;;iclós<lg dogmatikus talpkövét és igy, mindcn historiai
alap nélkül Bziikölkiid,·én. az új tan még- q~y poziti1· YalltÍB jelleg-the sem
tarthat számot.
Tagad:isba ncndó to dbbú , :t mit az T. "zakaBz i. kikezdése :íllít,
hogy az 1\j egyhúz a történelmi folytonoss~Íf( elvéhez ragaszkodik. Siít
ellenkezőleg, m~lr azon cg;: ténye által i,.; tcljc;;en ki><zakítja mngtit a historüti z~idóstlggal valú iis~zefiiggésbiíl, mi><zcrint a lY. szaka"z III. pont.i<lban a talmu<lot, Yalamint az cg<:,z ké;;ií lJIJi nd](,"tiirvényi irodalmat mellőzi. A .llfúzcs tiitT<:ny,:ben lerakott imtt tamtak kötclczö és rnellő7.hetet
len kaprsalatban jár .a zsiclús:lg keLdéiJen :t szÚJJ(']i tan, az. élií és '~.z- lr:ís
betiiit cn·ycchil ,qtetö tudonulnv mchct 'z:imnnkra U!llllZ Halok or1ztck
meg. .l\Iúzes tiiJ'I'<:nyeinek m;;ym·;i:r..at:it illetiileg a zsid~8:Íg. cgy;tliil .~
hagyomá11yra \'an utah·a. .l\Iiuiin a progranun elit uwllii:r.J. mar ezaltal l~
megfosztja az t'tj "gyh:izat zsid{,-,·:dl:ísos jelleg<:tia.
,
,
:\!int :t )fó:r.Ps tiirdnyPihcz ú :L histuriai fiJlylonos~aghllz vaJo rar;asy,kolhis úllít:ba, Jp oly alaptalan <;s iitnnag:ít rzáfol<J_ az. is, :L mit a III.
f'zakas,-, :l. <:B '1. kikezdé~e a lu:ber 11 yeh·nck az i~tent hsztcletuen \'aló
to,·,[IJhi mt•gtarhisárúl nwml. I:;rthctdl<'n, hnl marnd >'Úm:ím abban ltcly,
rnintán a ~zedarblsbúl ,:s nyiininos inuikuúl kíz:l•:ntott . . ,
.
y,:~c:t.diil lchctl'tlcn lllC""·viiziitlésiink eg<'"7· er<'J''"el \'J~szn 11<'111
utasítanu;tk ama fi'•ltmc:st, md)~'7"a progranun <"~rynt:mely kif,•jezt:~"i kelth~tn,:ll<'k : mintha !'sak 11 zsidús:íg t·cfnrmj:itól volna nírlmt<Í annak kurr•:kt tlla~·:ttal'l:ba a:~. :illam ,:, a haza ír:ínt. A zsí<ltÍiltÍI-(' hii8zke arra, hogy

Uí±
hirböJ ;,Cm ismeri az ÖS8í1Ctitközést az Mlam förvényeivcl, melyeknek
gM készségesen al:í.vetí. }._ haza és :t társadalom iránti kötelesség ~rz:;·

KÚTFÖK

miudig sikerrel törekedett hi1·e_ihrn fölkelteni és ápolui. Ezért még csak t
fölte1·és is, miuthtt a zsidóság az :íllamhoz és törvéuyeihcz való viszoJty.t
illetöleg reformra szornhw, nyomatékkal visszantasítandó.
't

Bloclt Jló;;(8
c. i. elnök.

Dr. Badtcr T'ifnw

58.

-!9.ő4. 7. ~z:ím.

c. i. jegyzö.

57. sz.

J7allás és l.:iizoldatdsi magyw· kir. millisMcr.

P~st-Pilis-Solt-Kis-KnJJmcg".)'c kéi%ip;azgabl~i Lizotts;Íg:ÍJJak illdokolt
rlötnjc8ztl:RC fol:·t~ÍJJ a ne1·c%ctt mrgrc kii;oig. bizotts;íg:l ho ;o r•g,,·irlcjiilrg
intézett rcmlr•letcmmcl megeHgcdtcm. h oF." a ;o izr. ali y a kiiJI~·,·i iigy rcllClczése tárgr<íiJan f. é1·i uo,·clllbrr hó 1il-,íu 1~:2-1. ch1ö.ki ~z. n. kiadott szaMlyrcudelctemhez csatolt kim11tabí~ 1.2-ik l1 ~ LJ-ik, todiJL:l 1!1 - 21-ik
fo'yú RZ<Ímai alatt fc]ycf"t izr. <~n:·akiin:·,·i k<!riilctck kio~zbís!U,aa a kiil·ctkczö dHozáRok tétcssenck, t:s Jl<'rlig:
.-\z rn!litctt 12-ik 1;s l B-ik sz. n. ;o;Zf'llt-I•:mlrc ,:~ \'iirii.'l·:ír '"':k.
helylyel fch·ctt két izr. any:!]din_ni kf'riilC'tJJií! h:lrom kPriilct alakiftntik.
Ezek cl,ejét Szent-Endre "zt:ldtch·lyd ;o;zent-Elldrp rcllfl<'zctt tan:l<·su dros képezi. A JIHÍsurlikhoz Pomáz sz<:kl,elyl_l·cl n ]Jiliöi fl'lsií j:lní~l><il a ki;.
,·etkző kiizsr:gck osztatnak Ile: ll<:k:ís-:\lrgyer, l3og<lúJI:·, Boro:o-Jcnii, (',o.
bánka, Kahlz.
p,·,r·:.:-,\lcgycr. l'rnn:k L'ilis-Hzt-LIÍH?-k>,
,\fonoBtor, Tótfaln, l\iim és \'i"<'gníll . c\. liHI"IIln<liklJoz Vörösvár Hí\(:khrl:l·lyel a pilisi
jánisiJól n kiil·l'tkczií kiizKégek tartozandnak: Hidcgknt,
Pilis-Csaba,
l'iliK-H;:t-Kcrcszt,
Holym:lr c:s Vörü~v{n· községele

Ki~-Oroo%i

felső
Nagy-Kovác~i,

~zi;!:et

Pili~·Hz;iJlh),

,'\zcHt-J~tván,

K11n-Hzrnt-~liklr!s,

A Ul-21. folyó sz. a .
fz":ik és Ki,knH-1•Ylegyh;lza székhch·ekkel fch·ett Iulrom keriilctlJiíl r)t izr. am·akijny1·i keriilr·t
alakittatik. Ezek elsejét Kun-Szt-Miklós Kz<:khelylycl a
jánlKhól Knn-Szt-,\Iiklós községc képezi.
Szabadszállás székhelylyd a Kiskun
járásból l<'liliij,sz:íll:ls <:., i-lzalJa<lKz:íl!:ls o"ztatnnk IJt'.
A harmadikhoz Izsák S%ékhdylyel a
feJ,i; j<Ír:lsLúl lzKúk, .J,bz·
Kerekegyhá;:a és P<ihi kiizH<:g<·k tartozmtk. A ltf'!.!.")'e<liklwz Kiskun·Félegyháza Sílékhclylycl, Kisknn-Pélf>gyluí%a 1"1'11<1. tan.
tnnibb:l a Kisknn
alsó járásMI: Jász-Szt-L:lszló, Kiöklm-,\fnjsn, Pétrri t:s 1-4;-:m,k kiizs<:g<'k
csatoltatnak. Aíl Utödik Uj-Kecske szr:kh<'lylycl, a Kisktm alsö j:lr:ís .\.lpár, Ó-Kecske, Ujfalu és Uj-Kécskc
alakittatil-.

felső

~z.

Vallás és lcözoktatási magya,· ki1·. mi~ti.>·ztcr.

. ., ,
.. ,
7-ólyommcgyéhr kchclezctf na~y-szalotnat ;Jants te:·nletcn f?k:·~
közs,:gcket., mPJyck a>~ izr. anyakönyv! iigy rrnclezrsr tárgyabau folyo Pv1
november hó 13-<Íll 1924. ch1. sz. a. kiadott szahályrcndele~c~~he.z ;Rlt·
tolt kimutrttásMI cinezésből kimaradtak, a Hrvc.zett _mel!yc kozonseg_ehcz
egyielejilleg intézett rendeletemmel pótlólag a zolyom1 1zr. anyakonyv1 kcriilethez osztottam be .
Budapest, 188ií. r1~rzr1Jlbrr 1 7-rn.

,
8

.i uya könyYi kcriiletck.

1~.4.82. RZÚ!ll.

~\.m:íso<liklwz
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Ki~km1 f'cl~ő

Ki~kun

nti"O~,

küz~dg-eibőJ

Budapest, 1885. deczemher M l !J-én.

'Ihj"ort ~. k.

A miniszter meghagyásából :
G'iimif>·y Oszkár R. k.
osztálytanácsos.
59. sz.

Vallás és ktizoktatási rnavyar kir. rniniszter.
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Í m.
''
. l klt l"'t Cl,l,e.
.· ,sztt:oc
foly\"" aslnco·y(• kö:~.jgazo·atúsi bi~ottsagalHtk UH o o r
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f'l~9:rk OSJ~;tas~anak.

.

Bndapcst, 1 8tl5 . él·i deczember Hl-,:n.

1'refo!"/ s. k.
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61. sz.
62. sz.

Vallds és kozvl.:tatási magyar kb·. miniszter.

52,738. ~7.<tll1.

38 7. sz;im.
Berc~megye föi<>pánj:lnal<, mi11t a l<iizigazg. hizottsag elnökének indokolt !'liit<·t·jeszll:sc folytán a JH'\'l'zdt mrgy<' krizig. hizotts:ig:inak rg-~
irlrjiilrg ill(,:zdt re1lfkktcmmcl mrg-rugc•fltpm, hogy az izr. anyaknny1·i
iigy 1 ·r 1 Hlc•J~c!sr hlrgy,íban 18R!'i. ,;vi nov<'mh<T hó l rkb' 1!'124. rll'. s:illim
nlatt l<ia<lott szahályn• Hrl rlPtmn mrlléldct<!hrn ill 8. sz. a. )lunka('s szrk
helylyel frlv!'tt izr. anyakönyvi kcoriilet kett,:hasittatván. a llllnllnlesi j:í
ds tc•riil<•t,:ll frkvii következő közHÍ g-l'k ,:" pedig: l~néez, Cocrt<mij, Ka,irlan.J BPJH'rlik<', Rákos, Ruszkóez, 0-LHvirllul:za. ld11,'·i, l'htr·'aH<'>, T.Hnl'"·
Csrr;jó!'z. KiR- ,:R 'Xagy-LoM, llrihtic:z. UnbHJi,ka. Balázsfalu. Xagy- ,:,
Kis-)loa;yon'>R. f'zcrc'<'RCnfalva. )IPdn•p;yrwz. Ti:urasncz. PatknnyfH-z. Orn'ZKnrsov.:1·, Ku7.minn. Káluik, Csnpnzka ,:s í\sukú kiizsé!l·,•k Bened ike sz,:khelvlrcl iin:illó izr. anyaköny1·i keriilrtd k,:p,•;,.twk, a mtmk:[,.,; .i:íds
t<•rl\l~t,:n f<'!n·ö többi községek pedig, 1 alamint :\luuluko n 'JHl. tau. \'Ü ro,,
tov<lblJ:l is a munkácsi izr. anyaköHyl·i kcriilctheH maradjanak nll'p; .

.\raihncgyc köziga;,.gataRi bizottR<Íp;:lnak l 885. rlcrzemh . l .•
01
tartott üléséből 1543 . RZ. a. kelt, indokolt clötrrjcsztéHr> folvtá
., 6 ' 111
11 l
•
,!
l\( 1 V(1~
zett megyc te~·iilet~n -~z. izn\f•lit:~ a_Hyak~llyvi l~cr~llctekrt illetöl<>g .iel
011
RZ. a. a felterJ<'szto koz1gazgabís1 b1zottsagho:>: lHtc zctt rcJI(lcidcnnucJ 'lz
1885. november 13-áll 1924. eiu. RZ . a . kiadott szab:ílyr<'Jtrldctem rn;J:
léklrtében 408-415. Rz. a. fclRorolt anyaköny1oi kcriil<'trk helyett a kö,·etker.ö kimntahlsbau fcltiintetrtt ü.i bcMzhíst J,:ptctcm él<'thr, ,;R pNiig:
<\

Az anyakönyvi
kerillet székhelye

J

0

Azon városok és községek, melyek izraelita
lakosai a Yonatkozó székhelylyel LJiró anyaköny1·i kerülethez tartoznak.

l.lu(1npcst, l88G. január U.

I . Arad sz. kir. vár os.
--aradi járásból : :M:ikalaka, GlogoYácz,

/ _n. A~
Arad

.t miniczter mcgimgy:báhól:

u.) -P a n at, Pakert, Zimándköz, ZimándujJ'a.lu,
Almás-Ir:t tos, i:> z t. -Leányfah·a, Z si o·m ondház
Csicsér, Jlioclorlak, Rzabaclhely, Gy01':'ok és Ku:
vin községek. . . . .
1
1 III. A r adnal jaras összes község-ei.

Gihnij,·y Os:ckrír ~ . k.
"'zt:il;vta1l:l c~oc.

1

------M.-Pécska

li3.

Kurtics
1

!1 •15. szám .
·
f"OlspanJau,
' · ·:·ak ' mint '·t közio·azo·ahbi
h.olozsmegye
"' " .. . bizoLtság
o . eluöké11ek
.
, :
inrlokolt elöterjésztése folytán a ne,·ezett megye kozJgazga~ast b_,oz~ttsa~,~~
hoz egvidejíil crr intézett remleletemmel megengedtem, l ~og)" ~z lZ!. an~la
o t.argya
o
' b an 18tF
· 11ovember h o l o-an 1 ~2, 4. e 'kn.
könyviJ ügy re "'nder.ese
' .) · é·1 1
sz. a . k iadott szabályrend eletem mellékletébeJ? 4·±4. sz. ~- Kolo~""'~r s~•· :
helvlvel felvett izr. a1lyakönyvi keri\letbö l a l~olozsmegye hez tart ~zo g) alm
.ptras
, ~ "teru" l e tc' n f'ek,,o.. J·o"zse'gek
kivétessenek
\.
, s nzokból Gyalu szekhelylyel
.kiilön önálló ízt· . anyakönyvi ker tilet a laktt tas>;ék.

Kurtícs község a közigazgatásilag lwzzácsatolt pusztákkaL
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l

~ad i járásból: Mácsa. -

Simán d

II. Az eleri
III. A kisjenői
TV. A ternovai
V . A borosjenői

Buttyin

I. A nagy-halmágyi
Il. A borossebesi
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k" . .
.J a.r"s os, zes ozsegnJ.
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Uj-Szent-Anna

~z.

A pécskai járás összes községei.

B ud apes t, 1886. j a nu:lr Ul-e ll .

T,·ejort s. k .

A világosi járás területén fekvő községel<.
1\4. ,;)\,

Budapes t, 1886. január hó 7-én .

Vallás- és kihoklalrísi m. kir. mim'Rz/cr.

1'rcfort s. k .

946 . sza m .

r ' · 'n·\1- clőt01j cs ztése folytán a nevezett
Rrassó-Szöroth~r~~cgye. a ,tsp,'mJ: .,; \ne intézett rendeletemmel meg·
o
'b
! 88"
v
megy e közigazgatasi b1zottsagnhoz cg) l 1CJ g ,
enge<lt(' lll , ho~y az izr. any ak üny l'i iigy rendezcse t a rgya a n
a. no ,

1.58

KÚTl'ÖT\.

13 án 19 24. eln. sz. a kelt szabályrendeletem mellékletében 430. sz. a.
Ora1·icza székhelylyel felvett izr. anyakönyvi keriilethell tévedésböJ beoslltott, dc még 1883. év végén megsziint krassovai .i~írásból azon községek
mclyck ug) anakkor a resic:.~ai szolgabirói j:írásho:.~ csatoltattak t. i. Kras:
so1·a, Nemcth, Jabalcsa, Lup:ík, Klokotics, Vodnik, Gornja, Gerlistye és
Rafnik küz~égek a Lugos szJkhelylycl biró izr. auyakönyvi kPriilcthcz OS%tasBauak b," azok pedig, mel,vek a volt krassovai j :írásból anuak idejc'n
az oraviczai szolgabirói jádsholl csatoltattak t. i. Székás, Kalina, Zsur.
zsava, Nagy-Tikv:iuy, Kakova, Kis-Tikv:lny, Komoristyc, Kcmyccsa :
16
Porotik közscg Brezoufalva teleppel az oraviczaj izr. anyakönyvi keriiictben hagyassauak meg.
Budapest, 1SSG. j;UH!Úr hó 1!1-én.
T,·Lf'vl'l s. k.

G5.
~1-l:-:.

RZ.

,z:im.

1\.nlnz,mcgye közigazg<tlá'i bizott~:lg;lnn k inclokolt elöterwúc'"' fol,._
t:ín :1 JI<'I"Pzdt kiizig. hizott~:íglwz cgyi<lc•jiilcg iutézdt rcnddctcnun·,.l
mc•gvJI!-!,"r'rlrrm, hog_,. nz izr. anynk;in:n·i iigy r('JHlczé~c tárgy:ílJan l88:í.
,:,.; ll!ll'<'lllhrr hú l:l-án 1!1:?-l. cin. ~z. n. kelt RzaiJ:ílyrcncll'lrtcmhcz c·~n
t(dt kimntat;is ±--L!. száma nlatt D:infl\·-Hum·ad Rzékhclvh·cl fC'ln•tt izr.
anyakiin.n·i kerillet kette' ],a~ittatdn; az ;,l~iih<iz BánÚy-Hunyad Rzc'klu•lylyc·l a lJ:lnft::·-hmJyatli j:ldH terliietén fek1·ö községck, a unl~odiklw:.~
}'<'dig Hidalmás ':.l!:khclylycl <lz alu1áAi jánls tcrtiletén frkl·ii kliZRL:gck
oRzta'"anak lw.

A miniszter meghugyás:UJüJ:
1'at~úr!,·y Gcdeo,, s. k.

:illamtitk:lr.

VEGYES.

V EGYEl';.

Salamon lb n Gabi1·ól

li> l

c>rkólestani mo1Hh sok gyüJtemétyeit

képező

_ f[!J illll"-"·
Az urs~ . '""it,)/,:/vJ/-intlcr·/ i>< tn.rtrrtt i\I.-iinnepf!!,
7
lonnu n 1 /) Niisdt /I r·" ri!.· ig:tzgatú taytntla az iinnepi hr,;zc:r\ct.

~f 1hcb<lr lfappeninim (G.' ön~~ iik Yala~ht,:ka) t•zim alatt ÍRmc rt míi1·éuek
111<l!]!J<lr

lordihissal t•lhirc>tt uj kia<hb;lra \<Ím t frt) döfizetéRt hinld Pol-

Dr. Rosenberg Sándor

hí/; lí.aim tií1 <Íro~ i tana r. \[int a t\•lhid,húl híjuk, ng} anattól llH'I.!'.i<'lP nik

tlnn eprlycn

111 c]_,-

al ka

<1 jau. li-ik:in tartott nra•li ;\lelllkJ,,ohn-

" i\I. -:lfózes cmlékezr·tc" .-zimcn 10zép é,: •h·dekes feloh·as,\st

Yiln,[hnn , l~·•nnn tc'tY0n•l,n,:L a JH'n•zctt IHUnldnak hébrr lwmtn<'nblr.i<l-

tnrtntt , mclyhcn behatóan foglalkozik L es~i ng Xathan_i,\val. A fc)\oh·as;i,-.

1 al ··l hitott ki:uhÍNt.

}J6l, mely az Aradi Közlöny jan. 8-iki sz~lmáhan cg,:sz ter_jerlelméhen meg-

A Figyelő G. irutlalumtürténNi
,:,-j tleczclllberi flizPtébeu

J;~,zt. mnlt

k<izliin}, melyct .\bafi Lujoo xzer·

Ifuclunutli jb1·altáut

1

jelent, a kii vctkczöket közöljiik:

ezRpn :mi fií-

» i\I<~g Hem ismerek << -

·

nhhi ,:l<'tmjdt ki1zli.

mou<l;l maga Lc:>>-ing -

»oly helyet ~,:.

metország!Jan , hol már clö lehetne nclui e darabot nyilváuos szi npadou :

Mendelssohn-iinnep. lll él tó
uep :\Iendelssolm ~zülödrosábau.

de iid'' ,: 5 holdog;;ág azon h cl:m ck , hnl az lrgelőször fog a n~·ilnínoF,-;Í~

módon folyt le jamuír J-ken az üuMegjelen tek Uennelssohn utódai , a

elé keritini ! <<
l\Ii pedig monclhatjuk: Nem ismertluk ngyan még országot a földün.

:\Ic>Jdel":<ohn. llensei és ' Yath családok Berlinböl, Hamlmrgból és LipAskani:::che Stra~'l'«-bCJl

:ill meg M. RZiilöháza, melynek

h ol a ldiliinféle hitformúk dacúm n. testvr=riség eszméje. mely rlnlm:iuk

maig Jrintetlen mamdt lultsó része :; vele együtt a szoba, melyben M. ue-

lelkét képezi, erös, rendiiletlen kijteleket font ,-olna ember meg e~_be•· kü:

<íllott lll>tn':iny mellszobra Riet-

zött. ele üdv és boldogság ,:dcs magyar hazáuknak is, boJ a lelkusmeretr

'c heltöl: a Rzob:iban gyertyák égtek. A ház elöLt nrtgy ünneplő tömeg
ré:::zq-=te 111ellett dalt énekeltek. Ti;:cuegyedfclkor a templomban dr. Wei880
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. ' · a , c:a testv<:riséo·
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gmnus
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L:ssing e fe:séges költeménye in\ nt, L:S ep ed,•c v{uja azon

C>éböl. Az

Yelkedett. A falon függött 1\I. kt:pc, illatta

és

e;.<t-

J~d.i~ i::: ,-égighallgattak. ~\_ g inmázium nagytermében lV/cktnltaye 11 igazg-ató monclott ünnepi beszédet. méltatva a föh·ilágosod<is korszakáuak két
oag_,. hö~,:t, )lenclelssohnt és Nagy Frigyest. )Iajd Lwcarus berlini tamir-

,

elicső

kort,

midii~t
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eh~ bb k eresztény-c vagy zsidó, mint em JJer ·
aJ ra n
• •

széles e világon ember emberhez ugy szóland , mint

nak egy r'n·a hosszat tartó nagyhatásu emlékbeszéele kö,·etkezett, melyben

akadnék, ld megelégszik embernek HCI'eztet ni !« -

)L-t mint >,eiu Genie der Leben:;flihrnng « dicsőit.:. Ezután nag·v Lankett

A fe'tegetésböl hadd :illjon itt a ktil·etkcúí tartalmas resz:
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. tden józnncszi\ emberne· szen
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.
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. ·t tenni ak·ll'. Es n1lanmrt nz, kr
kötelesséo-c lm c <lis~.nenc »cmlJcr « ,;:<.cl •
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. . . • ·lehet mlódi becsliletes. emberi
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az erénynek. Mert nz et ny
lllt>',.:·J:1idf>l, ffil'g
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~zá z előkelő

Yeu<h:g v et L JÚ z t. Az udvari ;;,inldzhau

e' re 'Xatlmn «-t aeltúk elií. Le,sillg Bzinmlívét megelőzte Re,·lcwh lim 1epi
óflaja

es

JJ;;zt,.,. llugó " Onkel :.Uozcs «-c, u•ely nem nagy tctszt:sbcn n:,zc-

'lilt. Az eWachis tiszta jfj1 edebne a i\fentlel HHO]fll emlékt-e f0rdittatik. l\feg•

rs

említjiik mc:g:, hogy a esalácl alapitdnyt tett Dessau ,-árosáball, mely nck

200 0 m>il'ka jij1 edeime c:vmkint

:t

czcgények kiizt fog , alh'tBklilönl.Jség

H.;lkiil Rzétoszb,tni. Mint anuyi helylitt NéntctorHzágban, wilnnk ;, töbh
V<Í.roFban iinnf'!Jelték tucg M. l~:Ll:il:t év,.;z>lzaoll>s fordnlúját. _

pe~ti

(J/'/?:; ,

,·rd,Ut'f..Ap.:J/-intl:.;rJ ijnk,:pzíj l<lir(! i;.; jan. 4-(: 11

A bnchülte nteg :\T. mu1. o,~;ás_"!,u,1.·,

lékét. Az igeu :;ikerült ilnneiJély türgy,CmJzabt ez volt:

Frie,huann Mór tauáYtól. Szrrzü kiizrrtniíködéHe lllCllett énekli az ifju:;>lg.

2. Jleguyil•; emlél.·óps;;éd. Tartja Kec:-;kcm,:ti Lipót, it]. elnök. ;J. Jl"''rlelBBolm biblift-jr)/·ditá~"- Irta ,::; fclolvm;Ha dr. Ilcrzog Mrtnó. 4. !Uber forditá8 Mendebw>lm

5. MmulclsJIIJ/m

é11

_,J~;rnz.vdf-.rn 11 -<;J,ííl. Irta ,:s fdolvasstt Spim Jakall.
Le11.ving. Il-ta ,:H felolv:t:;R.t JUan Ln.jos.

[J!Jfirü" meH(:je Lcssiug »llüh·s N:ltlníu<<-j;lhól. Sznvalja

G.

A . luíro 111.

Zil•gl•·l·~,:kr..

o

•

.

1()2

YlWllc>;.

1G:3

hőst{vé c~ak az válhatik, ki cg.Y kötelesség telje~itése <lltal YilágoHan tanu-

sitja, hogy ő a legnag~·obb akadályok dacz;im, miket az cllenséges klildct
a kiméletlen bal~ors és maga az clkescretlett, boszuhbra jogosau gc tjcs:~;
tett lelklilet elébe gördítettek, és mégi~ rendiiletlen hií megvalósitója
kCitclességnek.

IM-

r:~dt :1

Il~- escthen egyedlil erényuyé szenteli az ember a kötelességet, azon
<'rélyes lelki kii.zdelmek t{s égetö fájdalmak {tlt.al, melyeken ő kereszt ii.lment akkor, midön ama hatalmas akaditlyokat, amaz elleukezö tettre feljogosító okokat, ~zóval: a bosszura és gylilöleh·c csábitó ösztöneit hősiesen
legyőzte, és igy nemcsak a kötelesség embere, hanem az erény höse is
,·ala. -

l~s

csakis az ilyen lelki kiizdelmekben edzett férfiut, ki a legbor-

z:csztóbb ellenségek között, a legsnjtóbb csapások alatt mégis t:íntorithatlanul gyakorolja az önzetleu, az önmegtagadó emberszeretetnek parancs;lt,
kellett Lessingnek választania a tiszta humanitás hösélil, ha meg akart
felelni a dráma legelső és legfőbb tlirvényénck, mely követeli, hogy az

illető hős sziYünkben a legmelegebb részvétet, a legbensöbb szá.nalmat, a
legHagyabb csodálkoz;isra elragadó érd eklöd<:st keltsc fel személye iránt.
·- A török hivö Saladin tehát, v{tgy a kcresztéJJy templomvitéz, kik nem
az elnyomott puszta létért, nem bnjtlosó családok biztonsága és ártatlan
magzatok meg hitvesek védelméért kli zködtck keservesen, ha11em uralom- és uagyságért, á llami és vallási felsőbbségért harczoltak, nem lehet-

t<~k drámai, azaz kiizködö erényh ősei a felebaráti szcretetnek! és ha ök
ezt g_Yakorolttík is, ugy csupán emberi kötelességüket teljesitették, ami
ugyau tetszést, sőt tiszteletet is ébreszt irántuk elmélkedő lelkünkben, ele
korántsem azon irgalom- és részvétteljes csodálkozást, melyre miuden érzékeny ember »Náthán«-uak, a török- és kereszténytől egyaránt megvetett
z~idó bölcscsel szemben szlikségképen elragadtatik, kivált midön saját sZ>ij!iból hallja a megrá11ó eseményt, hogy forrón szcretett hitvesét és hét
reményteljes fiát éltető áldásadásra hivatott keres11tény kezek lángoló
máglyára dobták! .~>Mikor ön hoz11ám jött «, -- igy szól a drámai hös a
becsületPs szerzetes baráthoz -

»harom napon és éjjelen át porban, ha-

muban fekiidtem Isten előtt és keservesen sirtam - sirtam ? Oh ! pörbe is
8Zálltam vele, átkozván önmagamat és c világot, megfogadván a legvéreng-

zőbb

gyülöletet a kereszténységnek. -

De lassankint visszatért elmém, ez

szeliden szólott nekern : És mégis van igaz Isten, mdgis Isten vl:gzete volt
ez sziutéu. Fel csak, tedd, amit már régen megfogadtál, · amit teljesiteni
bizonyosan nem nehezebb, miut megfogadni, hacsak akarod. Fel hát ! Én
felálltam, és mondám Istenhez: akarom, csak te is akard, hogy akarni tudjak ! Éppen akkor érkezett meg ön <ls átarlta nekem n.

keresztény -~·

"!

ne-

)

ket, Rednit; mit ön hozz~im, mit <:n akkor önhijz szóltam, már felcdém.
csak azt tudom m<:g, hogy a remegő gycnn cket úgyan1ra vittem, gyöngéelen csókolgattam és térdre borulvn zokogtam: »Isten! az e!Yesztett hétért
llllÍr ismét egy!« A ki még ily test- <:s l<:lektuegrázó körlilmények között
is, melyek egy hitvese- és magzatától megfosztott atyát csakugyan cmbcrgy lilölett·e feljogositottak, a vallásos türelmessrg és a felebaráti szcretetuek gyakorlására krpes, mrg pedig oly felekezet iránt képes, mely öt a
kétség örvé1tyébc sodorta; az, de csal< is az lehet csodálatra ragadó höse a
Jmmanitásttak, mely nála nem általáno~ kötelesség többé, hanem a lelkt
kiizdések és gyötrelmek tüzében megs:.\ilárditott erény - egy óriási isteni
hatalom ! .Am ily borzasztó körlilményck között nem élt, ''agy jobban
mondva, nem élhetett a moszlim Yagy a keresztény, hanem csak Náthán a
zsid6. És valóban, t. hallgatóim, hogy ha mi a középkori történelem
századokig tartó dnlmáját, 1·agy inkább tragédiáját tekintj ük, ugy fájdalomtelten mollClhatjuk, hogy Nátl1áu a zsidó nem egyéni hős jellemct
képvisel, hanem egy egész néptö rzset, mely szintén szeretni tudott,
szeretui akart, daczára annak, hogy hite miatt vachillatként üldöztetett
helyről-helyre, hogy ezer meg ezer keresztt:ny embert,[rsa között ali,g eg}:re
akadt, ki a drámtínkban előforduló szerzet-baráttal szólt \'üln~: »0 ! .nnly
gyakran fakadok keserres könylik re, ha látom, midőn keresztenyek e~eszen
elfelejteni tudják , hogy maga az 'Ur, a megváltó is zsidó volt!« De hts~em.
oly erősen hiszem, miut jóságos egy I sten őrködik fölöttlink. hogy mllldinkabb közeledik az általanos felvilágosodásnak azon uagy és tartós korszaka, melyben a vallasos tllrelmesség és a felebariti szeretet, nem egyes
kiYáló szellemek erénye, de minden ember szent kötelessége leend, melybeu öriiltnek fogjak tartani azt, ki még képes lehet embertársát az ö hite,
azaz sliivének legbensöbb és legartatlanabb, mert legegyénibb meggyö."ödt:sc miatt gyiilölni. És ha mi is azon emberekhez akarunk tartozni, kik c
viláo·boldoo·itó kornak előmozclitAsán müködnek, ugy serkentsiik csak egy"
mást" fáradatlanul
a türelmességre és az ön zet! eu szeretetre ! mert 1"lY f'aradhatlan serkentés nagyon is szlikséges, tekint,·e fenséges drámánk ez
intő

iga?.ságat: »Az elöitélet, melyben felnőttünk, azért, mert ~i _megis-

mertiik azt, még korantsem ,-eszti el hatalmat fölöt.tiink. Nem ~mdtg sz~
badok azok, kik guuyt Ü:.\nek lánczaikkal !« De m1 akarunk es fogunk Js
szabadok lenni, szabadok a gondolkodó ész és a szeretö szivben, ha csak
igazságosak leszlink mindig egymás irányliban !«
..
.
•
Kivándorlók. A new-yorki United Hebrew Char1hes h1vatalos ertesitése szcrint 1885-ben 6 71 zsidó kiildetett vissza Emópába, kik neJB
,·olta~ magnkat Ameriktíban fenntartani.
~-
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A windsori uj pap.
<'g.' eíl'llll'n eg-yike 1olt a

T. N. l h Hon, i\ L A. c•rl<lig<'i<: a •·a"lhriclgei
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hallgatóinak: »A tnlmndi

.Te\\iRh \Yorld, Camhridgehiil

t•dltrrl n kir:il:·né kiizckbc emdkedctt.<<

A budapesti szentegylet,

chcnn.
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TUDOMÁNY.

lnwmatlik é1·hcn ,-cRz fiil nj tngokat. i\ loot rlcc7. . G-tó l 14-ig tartott a föiYétel. Az crctltnény·. m int

,l

Il itic II ivntal nokban oh·assnk, a következ()
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A r eformúczió meglep ő gyorsasággal eljutott Erclélyig, a
hová könnyen befért, ele a melyen túl már nem igen terjeszkedhehetett. További haladásának utját vágták az orszigot körülzáró
meredek hegylánczolatok Ezeken :1 természetalkotta határokon
délkeleti irányhan miiltegy megakadt az egéRz idáig rohamosan
haladott vallásos mozgalom. s a megtorlódott ár :mnál hatalma.
sabb hullámokat vetett itten.
E rdélyben ugyanis a moháesi vész után keletkezett politilmi viszonyok, kivált az első erdélyi fejedelmek ki.izdelmei a katholikus ausztriai dinasztia ellen, kedveztek a reformáczió terjedésének. Különféle tanai és felekezetei gyorsan egymásután vertek gyökeret, és meglehetösen akadálytalanul erősbődtek a belés külháboruk által elfoglalt országban.
Luther tana, mely már 1520 körül jutott odtL, 1558-ban
vétetett be törvényesen; 1564-ben a Kalviné, s már négy évvel
később, 1568-ban, az unitárius hitvallás is. Azóta négy törvényesen elismert vallás, vagy mint akkoriban szokták mondani :.recepta religio « létezett Erdélyben: a katholikus, a lutheránus, a
református és az unitárius.
Mind a négynek törvényes befogadása János Zsigmond feje,lelem uralkodása alatt történt. Erdély a vallásos tth·elem és
MAni· An-íl~n><'• R~r.:m.r.:. 1886, III. Foz.
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lelkiismereti szabadság h:tzája, mondhntni egyedüli menclléke volt
az akkori Európában. l\Iindenütt korlátlanul uralkodott az a
sz(íkkeblü, kizúró és kiméletlen szellem, mely gyakran véres háborut viselt a marráétól eltérő minden vallásos nézet ellen : csak
Erdélyben élhetet~ mindenki a maga vallásos meggyőződése szerint. Itt bárki bántatlanul gyakorolhatta a hite által elő irt szert:trtúsokat, s a mi több: vallás dolgában itt szabad volt a S:tla bad s:>:ó.
.Az 1557. tordai országgyülésen alkotott törvénynek 7. czikkelye: »hogy minden azon valfás t tartsa, melye.t inkább_ akar, az
uj és régi szertartásokkal; megengedvén a hit tárgyaban azt
tenni a mi nekik tetszik« 1) ; vagy az 1568. országgyülés határozata:' »Minden helyökön ::t prédikátorok az evangeliumct prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és a község, ha venni
akarja, jó, ha penig nem, senki kénszeritéssel ne készerítse, az
ő lelke azon meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthasson,
az kinek tanitása ő neki tetszik« 2) : a szólásszabadságnak és lelkiismereti szabadságnak akkoriban példátlan elismerése. Hasonló
elveket hirdetett maga János Zsigmond is, a ki azt akarta, »hogy
országa mllás tekintetében szabad ország legyen« 3). Az 1569.
nagyváradi hitvita folyamában nyilvánosan kijelentette, hogy »:t
hit Isten ajándéka, és a lelkiismeret semmire erőszakkal nem
vitethetik « 4 ), s a hitvitát e szavakkal rekesztette be: »A mi birodalmunkban szabn,don, vnlahol :tkartak disputálhattak, mindenkoron ami prédikátornnbt eléállitjuk; sznbndon minden bántás
nélkül eljöhettek. Sőt nzt kivánnók, hogy más országból is főtu
dós emberek eljőnének ... , hogy nz Istennek tiszkt igéjéből az
ignzság kinyilatkoztassék« 5 ). János Zsigmondnak e nyilatkozntai,
melyek korának elfogult nézeteit messze tLllszárnyalják, fényes
pontok nem csak Erdélynelc, hanem az emberiség müvelődésénelc
történeté ben.
De n,zért a, különféle befogadott vallások Erdélyben sem
férhettek meg békésen egymás mellett. Lehetetlen dolog volt az
akkoriban, kivált egy épen nem n:tgyterjedelmü országb~w, hol
') Szilágyi Sándor, Erdélyi Országgyülési Emlékek II. 78. l.
') U. o. II. 343. l.
') L. az idézetet Jakab Elekné!, i. h. 114. l.

')u. o.

142.1.

•) L. az idézetet Székely Sáador, Unitárius vallás történetei l~nlély
ben, 66. l.
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négy felekezet, köztük három uj, még keletkező félben levő. azon
volt, hogy a terjeszkedésére szlikséges tért egymástól kölcsönösen
elhódítsa. Csakhogy :t köztük folyt küzdelmekben, kisebb-nagyobb
erőszakoskodásokat nem tekintve, nem nyúltak fegyverhez, s a
bel- és külháborák által dúlt ország megkimélve maradt a vallásháboru iszonyaitóL A harcz, melyet egymás ellen viseltek,
nngyjábn,n szellemi harcz volt, de mint ilyen ritka heves és szenvedélyes; a leghevesebb és legszenvedélyesebb az, melyen a legkésőbb keletkezett egyháznak, az unitáriusnnk, kellett keresztülmennie.
A XVI. század közepe felé Olaszországban felmerül t unitárizmus ottan valamint a szomszéd Svájczban már csirájában elfojtatott a hóhér keze által. Szerencsésen megmenekült első szóvivői közül többen, s épen a legkiválóbbak Lengyelországba vették utjokat, hol kedvezőbb körülményele közt már 1558-ban alapítbnttak unitárius egyházakat. Az uj tan innen á+szivárgott a
szomszéd Erdélybe, hol János Zsigmond udvaráb~tn - kinek
anyja, Izabella, a lengyel királyi családból származott - számos
előkelő és tudós lengyel megfordult. S itt csakbarner hívőkre,
Dávid Ferenczben pedig bajnokára t:tlált.
Dávid Fe1·encz egyike volt azon erős férfiaknak, a kik meggyőződésüket fentartják s védelmezik egy egész világ támadásai
ellen, de elég bátrak azt önként feladni, mihelyt tévedésnek fölismerik s :trra a hitre jutnak, hogy másutt rejlik a keresett
igazság.
Dávid Ferencz katholikus pap volt az Erdélyben terjeszidején. 1540-ben szülővárosának, Kolozsvárnak
majdnem összes polgárságával együtt Luther hitére tért, melynek
védelmére előbb mint iskolamester, később mint lelkész nem egy
ízben tusára kelt a reformátusokkaL E viták, kivált tudós ellenfelének, Melius Péternek okoskodásai újra megingatják hitében,
és ő 1559-ben elfogadja a református vallás melynek hitczikkelyeit most erélylyel és buzgalommal védelmezi a lutheránusok
ellen. Nehány évvel azután találkozik Blandratával, ki Olaszországban az unitárius vallás bölcsőjénél állott, Lengyelországban
az unitáriusok egyik vezérférfia volt, és 1563 óta János Zsigmond
udvaránál élt mint Izabella orvosa. S Dávid Ferencz, a református hitre tért királynak akkori udvari papja, felkarolja a vallásos
nézeteket, melyeket ttz udvari orvos vele közölt, s előtte fejtege-
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tett. Eleiute azon van, hogy a református vallást unitárius értecmben tO\'ábh reformálja; 1566-ban már nyiltan és határozottan
hirdeti az uj hitet és megalapítja az erdélyi unitárius egyházat.
Oly időkben, minők a reformáczió korszakának első tizedei
Yoltak amikor a különféle uj felekezetek hitvallásukat még nem
állapí~ották meg véglegesen, és oly férfiunál, a minő Dávid Ferencz volt, a vallásnak ezen egymásutitu va.ló változása korántscm
tudandó be állhatatbnságnak, vagy épen vallásos könnyelmüségnek. Ellenkezőleg ! Következetessége volt az egy nemes hévnek,
mely az igazságot áhítozza, küzködése egy mély vallásos érzületnek mely kieléO'ités után epedez és Dávid Perenezezel elmon'
o
. l
clatta azokat az öntudatos szép szn.vakat, melyek találóan Jel emzik életét és törekvését. » Eleitől fogm, ugymond, az igazságnak
Yoltam kedvelője, ennekutána is akarok lennem, és tehetségem
szerint nz I stennek tiszta igéjét követnem; ha pedig valamiben
megcsalatkoztam volna, a l.:ik az L~tennek ir;4jéböl igazabbat nw.
f(lfn(lk megköszönöm és követni öket nem szégyenlem« 1).
Az erdélyi unitárius egyház, alapitásától fogva DáVId Ferencznek 15 7 9-beu bekövetkezett haláláig, egészen ennek befolyása
alatt állott. E rendkivüli férfiunak hatalmas szelleme jelölte ki
számára az utat, a melyen ép oly erélyes mint fényes egyénisége
magával ragadta a hivőket mindig előre és mindig messzebbre.
A refonnúczió e legfiatalabb ivadéka ugyanis a leghatározottabbau vitte toYább a reformáczió eszméjét. Ujitásaiban a legmet·észebb volt s a legtávolabbra jutott a régibb kereszténységnek vallásos felfogásától, kivált keletkezésének és szervezkedésének idejéhen, mely számára a fájdalma~: vajudások korszab volt.
Ritvallása még ingadozott, s egyes hitczikkelyeinek végleges
megállapitása belső és külső küzdelmekkel járt, melyek egyre fokozták a közte s a többi kereszténység közt fennálló, leülönben is
éles ellentétet.
Ezen ellentét kiváltkép abban a kérdésben nyilatkozott,
mely kqrül a reformáczió keletkezése óta a legnagyobb hévvel,
mondhatni elkeseredéssei folyt az eltérő nézetek küzdelme : az
Isten egységének s ennek kapcsán Jézus igazi természetének fel·
fogásában.
') Székely Sándor, i. h. 80. I. L. az iuézetet Dávid Fe,·encz, Az szent
irasnackülen külen reszeijből vötpredikaciok Rtb. Gyulafehérvár, !569,JánnR
Zsigmonuhoz intézett ajánló levélben.
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A római egyház, val:1mint Luther éR Kalvin követői, kiki a
maga értelmezése szerint, minduyájau a szeut hárornságban tnlúlták kifejezve az isteni egységnek eszméjét. Az uj egyház ellenl>en
határozottan elvetette a szent hárornságról szóló tant és élesen
hangsulyozta Isten egyfléges voltát. Ebből kifolyólag, abban az
akkoriban már majdnem bevégzett theologiai harczban, mely
Jézusnak csak emberi vagy csak isteni, >'<tgy emberi és egyszersmind isteni természete fölött folyt, a reformáczió többi egybázai
által elvetett azon nézetet vallotta, mely csakis emberi természetet tulajdonított Jézusnak. a kit tüntetőleg »emher .Tézns Kri"ztus«-nak szokott monclani.
Kivált ezen tan adta megjellegót az nj hitmllásnak, rnelyPt
Dávid Ferencz szokott buzgalmával felkarolt. és János Zsigmonelelal s tanácsosaival is elfogacltatott. Követőit, ép ezen rá nézvp
jellemző hitczikkelyénél fogva, c~ntit1·initríriu~ok-nak. később llllÍtá?·iusolc-nak, vagy egyik főt<tnitójok ne\'éről sociJIÍCÍJmsok-n:tk.
nevezték Ellenségeik, hogy eretnekeknek bélyegezzék, rrrirmusoknak szokták őket gúnyolni.
Az igazság keresésében lankadatlanul fáradozó s egyéb
tekinteteket nem ismerő Dávid Ferencz az unitárius egyházban
sem állapodhatott meg ott, a hol azt találta. Nem sokára tovább
ment, mint tanítómestere Blandrata. Az általa elfogadott uj hitelvekből ujabb és messzebbmenő következtetéseket vont le, kivált
abban a kérdésben, mely körii.l szintén soká, hevesen folyt a >"ib:
Kit kell imádni? illetve : Kihez szabad imádságot intézni?
Dávid Fereucz, midőu az unitárius hitelveket elfogadta, az
1568-iki és 1569-ilá zsinatokon még csak annyit állított, hogy »a
szentlélek nem Isten, imádni azt nem kell, mert a próféták és
apostolok ezt nem tanították« 1). 1571-ben megjelent egyik munkájában már különbséget tesz Istennek és Jézusn:tk tisztelete és
im[tdása közt 2 ). 1578-bau végre közzétette n. Krh;ztns nem-imádáS!ÍJ·ól szóló hires négy tételét, a melyhcu múr határozottan kimondja, hogy »az Atya Istenen, ég és föld teremtőjén kivül senkit sem kell imádni<< és hogy »hamis az imádság, a mi a Jézusboz van intézve<< 3)
') JakM Elek, i.
o. 193. J.
') U. o. 226. I.

•) u.

]J. 1~1.

J.
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Az uuitáriások ellen intézett támadi1sok. - Keletkező félben levű egyházuk
a bibli<tval védekezik. - Az ó-szű1·etség eredetijére és szószerinti értelmére
himtkozik. - A h éber nyelv jelentősége az általa folytatott hit1·itákban. l·; hitvitákban r&szt vesz az egész nép. - A Rajtó- éR vallásszabadság elnyomatik. - Blandrata és Socinus föllépése Dúvid Ferencz ellen. -Az utóbbinak elitélese és halála. -,\z uj unitárius hitvallás és a zsidóútR.

Dávid Ferencz Erdélyben szabadon és bántatlanul hinh'thette a tanokat, melyek miatt csak n, minap Genfben máglyán
égették 1olt el Servet-et és Y elenezében viz be fuiasztották
Trevizoi Juliust és De Ruegót. De azért itt is mindenütt a leghevesebb ellenmondásra talált ~tz unitárius hit, és megalapítása csak
heves támadások és elkeseredett küzclelmek közt történhetett.
Az unitárius vallás ugyanis, a midőn Erdélyben megfogamzott, három törvényesen elismert vallássn,l találkozott. Híveket
cs~tk ezek rovására szerezhetett; s bár egymás ellen szakadatlanul
folytn,tták a küzclelmet, mindnyájau egy értelemmel rátámadtak
n,rra az uj hitfelekezetre, mely magát közéjök ékelte s oly álláspontra helyezkedett, mely lényegeseu eltért mindnyájukétól. S e
ámadások, melyekben a külföld is élénken résztvett, ugyanabban
a mértékben fokozódtak, amelyben Dávid Fereucz továbbfejlesztette tanait I).
E küzdelemhen a főszerep természetesen a bibliának jutott.
Csakhogy az unit[u·ius egyMz, mivel leginkább előrehalaelott volt
a reformáczió utján, a legerélyesebben élt n, reformáczió e leghntalmasahb fegyverével. Szemben az »emberi szerzeményekkel «,
a bibliának megelönthetetlen tekintélyét sokkal következetesebben
haugsulyozta mint a reformáczió-szülte többi felekezet, s a legsüriibben s leghatározottabban hivatkozott az ó-szövetségre, még
pedig annak szószerinti értelmére, tehát héber eredetijére.
Azokban a gyakori, nem egyszer több n~1.pon át folytatott
nagy hitvitákban, a melyeken uj tanainak ig<tZ voltát védelmezte,
a maga részéről rendesen csak a szentirás tiszta szavaiból való
okadatolást tüzte ki feltételül, mivel minclaz, mit a fenforgó kérdésekről »a próféták, Krisztus és az apostolok irásin kivül más
emberek irtak, elvetendő«, mely kikötésre az ellenfél csak részben
') Az unitárius egyház ellen egész Dávid Ferencz haláláig intézett
támadásokról l. Jakab Elek u. o. 117-8, 128. ff, é~ 1 70-t. 1.
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s feltételesen állott rá 1). Ennek minclen állitásár::t, melylyel a
mn,ga tann,it védelmezte vagy az unitáriusokét megtámadt·1, az
utóbbiaknak renelesen az volt a feleletök : »Hol van erről szó n,
szentirásban ?« vagy : »Ök azt a szentirásban nem látták« 2 ).
Hogy kimutassák az új-szövetség helyes értelmét, egyre
Mózes törvénykönyvére vagy a prófétákrn, u tultak; másrészt pedig tiltakoztak az ellenfél azon eljárása ellen, »hogy az ó-szövetség bizonyságtételeit uj-szövetségbeliekkel magyarázza,« 3 ). 1\hgukat az ó-szövetséghől felhozott idézeteket csak akkor ismerték el
helyeselmek, ha az ereeletinek megfeleltek, nem pedig hn. vabmely fordításból voltak véve, »mert az közönséges Biblia fOl·clitást ... minden böltsek megvetik, miért hogy az Sidó kut-főtől
igen eltávozik« 4). S Dávid Ferencz, mivel ugy tapasztalta. hogv
a meglevő fordításokból nem a szószerinti, egyszerü értelemben
idézik ellene a szentirást, s mivel az eredetinek helyes fordításától tanainak lényeges megerősítését várta, 1571-ben a héber és
görög nyelvet értő tudósokból bizottságot n.lakított azon czélból,
hogy a hibliát »az eredeti szövegekből hibátlanul« lefordítsa 5).
Az Istenlényege körül folyt viták rendesen Istennek az ó-szövetségben szokásos különféle héber elnevezéseiből indultak ki 6).
A háromság hivei kivált az alakjára nézve többes számu
Elóhim-ra szokott utalni, melyet Istennek hároroságára magyaráztak 7 ). Az Isten egységének védői ellenben »érthetetleu kabbalizmus«-nak mondották az efféle magyarázatokat 8 ). E viták
folyamán gyakran hivatkozás történt még a zsidók hitvallására
1
)
2
)
3
)

Jakab Elek, u. o. 107 ., 139. l.

u.

o. 174. l.

U. o 110. és 113. l.

•) Igy nyilatkozik még Enyedi Gyö1·gy, a ki vagy tizenhárom évvel
Dávid Ferencz halála után (1592-97) az erdélyi uj unitárius egyháznak
volt szuperintendense, Az 6- és uj-testamentumbeli helyeknek, melyekblH az
háromságról való tudománt szokták állitani, magyarázattyok, Thoroczkai
J\Iáté fordítása, Kolozsvár, 1619, 128. l.
6
) Jakab Elek, i. h. 211. l.
') U. o. 71. 85. 99. és 174.1. V. ö. a református Melius Péte1• (Horhi
!Helios, Ihász Péter), Az egész szent irásból való igaz tudomán, Debreczen
1569. t., 2. és 4. fej., és Ugyanannak, Igaz szent Irásból kiszedett ének,
V· o. 1570, t., 3. és 4. rész, továbbá az unitárius Enyedi György fentidézett
munkúját 2-8. 1., 13.1. kövv. 124. 212.1. kövv. és egyébütt.
') •Az El zsidóul teszi az Atyát, a Ho a fiut, a Va a Szentlelkeb
Jaknb Elek, u. o. 85. l.
•) u. o. 107., 121.1.
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is: \>H~tlld meg Izraél. mincküak ('!//! Istcuünk ran '' 1) 0:,; kiYú lt
n uuitáriusok voltak azoll. hogy dieufeleiknek bibliai é::; hébcl'
!udomúuyút gyarlón<1k mutassúk be~). Egc' ·ze u bibliai uych'C'll
tartott többuyire polémiai irányu egyházi beszédeik egymá~
mcllé állitván :\IózC's irúsát és Jc'znsuak igéjét, a próféták jövendöléseit s az cntugelinm szaY<Lit, csak ugy hemzsegtek az ó-testameutomi idézésektől s czélzásoktóL Előszeretettel vetettek párlmzarnot a maguk s ~• régi Izmél viszonyai és sorsa közt; az ellenfélheu Rtbilout látták és Edom népét, s annak nézetében és v::tllásos gvakorlatában pogányságot és búlvúnyimádást 3 ).
Hasonló hangon és h~tsouló tartalommal voltak irva az nuitáriusok részéről n:tgy számmal megjelent röpiratok, melyek az
ellenröpiratokkal együtt sürií. z~íporként hullottak a nép közé. 8
ez mohón kapott utánuk és szenvedélylyol vitatkozott felettök.
.LA,.z unitárius egyháznak ily rnóclon folytatott küzclelmei
élénken foglalkoztatták a szellemeket. A támadásban és véclolembeu, melyeket a vitateremből a templomba, s onnét az utezákm
>ittek át. részt vett ~•z egész nép, János Zsigmond fejedelemtől
kezdre. ki nem ritkán személyesen beleegyedett a nyilvános hitvitákba 4), egész az utolsó polgárig. Találóan jellemzi e mozgalrnas
időket Sa.r;y Szabó Pe1"e1zcz, ki 1581-ben, tehát két évvel Dávid
Ferencz halála után születvén, oly időben írta följegyzéseit, a mikor az unitárius egyház keletkezésével járó események még elevou
emlékezethen voltak »Akkori napokban - ugymond - hallottál volna egész Erdélyben minden helyeken a köznéptől sok esztelen disputátiót és pántolódist : fal-cm, városon, étel-ital között,
estve-reggel, éjjel és nappal, praedikatoroktól n praedicáló székből sok káromlásokat és módnélkül való kárpálóclásokat a két
religio, ugymint a calvinist~• és ariana (értsd : unitárius) religióu
valóktól disputálást hallottál volna« 5).
') Igy idézi Melius Péter, Jakab Eleknél u. o. 146. l. Dá\' Ícl Poroncz
igy fordítja : »Halld meg Izraél a .Jehova ami Istenünk egy Jehova«, u. o.
Egyház tört. J<:mlékek 53. l. Somme1· J á nos pedig egyszerüen a héber ~~öve
get teszi ki Refutatio Scripti Petri Ca1·oli czimli könyvének czimlapján ;
Kerentény Magvető XX. évf. 343. l.
2

) Jakab Elek i. h. 204. l.; hasonló törekvésre mutat Enyedi GyöJ"[J!/
fentidézett vaskos könyvének majdnem minden lapja.
8
) Jakab Elek i. h. 97., 152-8. l.
') U. o. 109. és 185. l.
•) Mikó, Erdélyi történ. adatok, I. 20. l,

. \ SZO)i r. l TO~OK.

TDkkéul folytak n dolgok egész .lrtuos Z sigmondnak 1.570.
má rezi w; 14-én hekövetke:-:ctt haláláig, mely végzetes forelulópontot ld,pex nz erdélyi unitúrius egyháx történetében. Véget ért
a föltétlen vallásos türelemnek korszaka, mely <tlatt Erdélyheu
biztos menodéket talált mindeuki, a kit vallásos nézetei miatt
ii ldöxtek, és bá tr an hirdethettek máshol kárhoztatott uj tanokat.
B[Lthori Istvá.n elnl>mította az addigi sajtó- és szólássz~tbaclságot.
J,ofogblás és Y:tgyonvesztés büntetése alatt megtiltotta a, vallásos
kérdéseket tárgyaló könyveknek előleges vizsgálat és jóváhagyás
nélküli kiuyomatását. Uralkodása el ső három évében ki.ilönféle
országgyi.iléseken hárornszor hozatott, illetve más-más szavakkal
megnjíttatott a törvény, »hogy senki, akár külső. akár n fejcelelem erdélyi és magyarországi birodalmában levő emher a religióbau innovatiót behozni ne rnerjen « és hogy joga legyen a fejedelemnek az offéle iunovatorokat »fogsággal, halállal, vagy káromliLsokhoz képest egyéb büntetéssel mogbLi.ntetui« 1). :\Iind e törvények első sorbau az unitúriusok ellen voltak intézYe. A katholiinis ltitü fejeelelern ugyis mély ellenérzést táplált irányukbnn.
melyet még fokoztak vetélytársának az unitárius Békes Gáspárnak zavargásai és végre nyilt lázadása.
Miudez csak előjele volt a közeleelő viharnak, mely akkor
tört ki vn,lójában, miclőn 15'76-bau ~L lengyel királynak megválasztott Báthori IstYán helyett ennek öcscse, Báthori Kristóf lett
Erdély fejedelme.
D[Lvicl Fereucz épen akkor kezdte nyilvimosan hirdetni a
Krisztus uem-imáclíLsát, mihen h:Lt[Lrozott ellenmondásra talált
Blandratúnál v~tlamint az ez álhtl Erdélybe hivott Socinus Faustusuál, az unitárius egyház egyik elismert tekintélyénéL A p~tp
ság egy része hozzájok szegődött, s az anyaegyháznak tekintett
lengyel unitárius egyház, melyhez az ügyet felterjesztették} szintén elvetette Dávid Ferencz uj tanát. A mindkét fél által felállitott és hévvel védelmezett »theses«-ek az ellentétet egyre fokozták. . A vit<t minclinkább elkeseredett és mint az efl'éle vallásos
belviszonyoknál rendesen szokott történni, kiméletet nem ismerő szenveclélylyel folyt. Blandrata és társai a Kt·isztus nemimádásáról szóló tant mint Dávid Ferencznek az unitárius hittel
') Jakab ~:lek, i. h. 201. l.; Szilágyi Sándor, Erdélyi ÜrMzággy. Emlékek II. 528., 534., 540. l.
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meg nem férő ujítását, ma.g;í.t D ávid F er enczet pedig mint ujítót
feladták n, fejedelemnek.
Följelentésük nyilt fülekre talált. Báthori Kristóf, a jezsuiták pártolója és Erdélybe hozója, D ávid F erencznek és egyházának megsemmisitésére törekedett, mire nézve mihelyt a fejedelmi
széket elfoglalta, megtette a szlikséges előkészítő lépéseket. Az
15 7 6-iki kolozsvári és tordai orszá.ggyüléseken megszorította Dávid Ferencz jogait s hatáskörét s ismételte a hitujításole ellen
hozott régibb határozatokat. 1578-bau uj abb szigoru végzést hozatott az országában terjeszkedő »hallatlan és káromló inuovatiók« ellen. Ezeknek hirdetői »ha nyilván való innovatoroknak
convincáltatnak« kiszolgáltassanak a fej edelemnek, kinek »authoritása legyen érdemek szerint valami büntetéssel akarj a megbüntetni őket«. E végzés értelmében teljes súgorral bántak
el Dávid Ferenczczel, kit súlyos betegen kemény őrizet alatt
Gyulafehérvárra vittek. A testi és lelki fájdu.lmak által megtört férfiu méltósággal visszu.utasította az ellene felhozott vádakat s bátran kijelentette >> hogy azon isteni tisztelet, a mely
az Isten igéjében parancsolva nincs, Isten előtt kedves nem
lehet; Krisztus imádása a szentirásban sehol parancsolva nincs,
tehát Isten nem kedvelheti «. HoltigJani fogságra ítélve, Déva
várába vitetett, hol nem sokára meg is halt J 579. november 15-ikén.
A megrettent és ujabb fenyegetések által még inkább megfélemlített unitárius papság Bbndrata sürgetésére megkészítette
»Jézus Istenségéről, imádásáról, segítségül Itivásáról és Krisztus
országáról az uj hitvallást«. Dávid Ferencz egyháza nem létezett
többé, legalább nem nyilvánosan és nem törvényesen elismerve.
Dávid Ferencz ellen, mihelyt közzétette a Krisztus nemimádásáról s~óló tételét, azonnal felhozták: hogy »zsidózó«. Tette
azt Sociuus, ki azzal vádolta, »hogy a zsidózásm tér s Krisztust megtagadva, .1\Iózest akarja behozni az eklézsiákba« ; ismételte Blandrata a gyulafejérvári törvényszék előtt, midőn Dávid
Ferenczet kihallgatták 1) ; utánok irta az egykori szász krónikás, ki Dávid Ferencz elzárásának okául azt jegyezte fel, hogy
2
»zsidó lett« ), s utánok beszélte nem sokára a nép szája is, mely

a székely ;~,sidózúkat Dú>idistúk a>agy szombatosok• -nak. L'zek
lel krszeit >> Dávid istn. avagy szomha.tos papok -n :tk ~zokta nevez ni 1).
Pe<1ig Dtrl'id. Fcrencz koránLrm >olt. z~itlózó. Az isten egysége. az általa Jureletett tanok közül az egyetlen. mely zsicló. az
unitúrius egyháznak kezdettől fogva volt egyik sarkelve mé«
5
mtt is az. A Krisztus nem· imádásáról szóló tétele. melyet' az
tárius egyház visszautasitott s a tö bbi kereszténység kúrhoztatott.
igaz. nem felelt meg a keresztény felfogásMk rle azért nem >o1t
zsidó sem. mivel egészen kivül esik a zsidó hitvallás keretéu. A
zsidózás mindenütt az ó-szövetséget az nj-szüvetség fölé helyezte.
az előbbinek a kereszténység által eltörölt törvényeit részben
vagy egészben >isszaállitani törl'kedett és a keresztény ml]{tsgyakOI·btok helyébe zsidó ritusokat tett. }lind ennek Dú>itl
Ferencznél sehol semmi nyoma. Ellenkezőleg ü ulinelvégig
meglehetősen megvetőleg nyilatkozott a külsőségekhez »testiekhez
és helyhez kötött« zsidó isteni tiszteletről, mely sokkal alantabb áll a Krisztus által ta.nitottnítl, és hu.túrozottan kiemelte az
nj-szövetségnek az ó-szövetség fölött való elslíbbségét, melyet részletesen fejteget. »A ki - ugymond egyebek közt - a két szii vetség közötti különbséget nem tudja, l\lózes t Krisztussal, a Uir>ényt az eva.ngélinmmal összezavarja. : felcseréli a leenelőt és -ralót, :t betlit és lelket. a földit és égit, tl keresztényből zsidót csinál. az örök életet feledi. a szent irásolmt nem érti <, ~).
A ki igy beszél. az nem lehetett zsi<lózó, és bizonyos, hogy
DáviLl Ferenezet jogb.lanul mondottúk annak De azért uizonyos
az is, hogy a zsidózás keletkezése Erdélyben az ő fellépés(•nck
volt következménye s hogy, mint Geleji Katona, István irjn. 8 ),
Soeinus Faustus »ignzán prófétúlt volt «, miclőn azt állitottn, hogy,
ha Dávid Ferencz tanai elfogadtatnak •semmiképpen nem lehet,
hogy miuclenütt a Siclózás erőt ne >egyen «.

unf

') Keresztény MagretiJ, XIX:. évf. 1 ri:l. l.
')Jakab Elek, u. o. 191-4.1.
3
) Titlwk Titka, Gyulafej~r\'. J64:i, ~iO. l.

Budape~t.
KonN SÁMUEL.

') Dávid Ferencz bukásának érdekes 1 észletes elbeszélését l. Jakctb
Elekné!, u. o. 223-244. és 226-27. l.
1

KlWáry László, Erdély történ. IV. 34. l.; v. ö. T1·ausch József,
Chronicon Fuchsio-Lupino-Oetardinum, I. 71. l.: •Franciscus Davidi•, ex
Sacramentaria Arianus et ex Ariano J11daeus factusc,
)
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Maradjunk a réginéL
(Hósea 8, 7 értelmezéséhez.)

A Magyar-Zsidó Szemlc n lefolyt év utolsó füzetében
köt. 635. s köY. L) lioclnnath rabbi ur »Egy bibliai mondat
miut röpke szó« czimü czikkének végén már eleve lemond azon
reményről, hogy a Hósea próféta 8. 7. versében foglalt monchtának ő általa kö;dött uj értelmezése ki fogja szorítani a közmondást: »Ki szelet vet, vihart arat«, és csak azt várj,t, hogy 'l biblia
fordításából ki.iszöböltessék ki egy megrögzött értetlenség és
izetlen ség.
Nagyou őszintén sajnálom, hogy még e reménytől is· meg
kell fosztauom az igen tisztelt szerző urat. N em ta.lálhatok az
idézett mondat eddigi fordításában sem nem értetlenséget, sem
nem izetlenséget. Hochmuth ur szerint a józan próféta »szelet
vetni« sohasem láthatott. De Hósea próféta nem az egyedüli, ki
ily »ealótlail ls értetlen« hasonlatot használ. A. Példabeszédekben
is találunk rokon gondolatot : »Ki igaztalanságot vet, gonosztétet fog aratni« (22, 8). Épen ezt fejezi ki Elifáz is Jób könyvében (4, 8.) »A mint láttam, kik bajt szántottak és veszeeleimct
vetettek, ugyanazt aratták is«. Ép ily joggal beszélhet Hósen,
próféta sr.él vetéséről és vihar anttásáról »Szelet vetni és vihart
aratni« : ezzel igen helyesen és hathatósan fejezi ki a munka és
fáradozás sikertelenségét és foganattalanságát, mert a ki semmit
nem tesz, azaz szelet vet, csak semmit várhat, azaz vihart. A.z
izraeliták bálványimádásnak adták maguka.t, bálványokban biznak, cselekvésök szélvetéséhez hasonlít, minek nem lehet más következménye mint vihar aratása. 1)
De még nyelvtanilag is hibásnak kell ítélnem Hochmuth
magyarázatát. Igaz, hogy a főnév accusativusban - viszonyító
nélkül - az igének időha.tározójaként használható ; de csak
akkor, ha a főnév maga időt jelent, p. o. (Exod. 32, 17)
C'~' l'l'ltl'ltl ':l :.hat nap alatt« vagy (Deut. 9, 9.) l:l'Y:l"N ":"!:l :l'rt'N1
M~'~ C'Y:l"'N1 1:!1' »és a hegyen 40 napig és 40 éji g maradtam«.
~li.

E IDondatokban ;,S•-, ~i', o·~·, főnevek időhatározók >iszonyitó
nélkül is, holott n1" és ;'li'H:l10 csak akkor jelenthetnék : » zél
idejében, vihar idejében«, ha a viszonyító ~ járul hozzájuk.
Hochmuth ur ugy vélekedik, hogy magyarázatamellett még
a n paragogicum is, melylyel a M10 szó el van látva, bizonyít. E
Lizonyíték igen gyönge, és a Gesenius grammatikájára v:üó hivatkozás nem teszi erősebbé. E rag, igaz ugyan, hogy időt is jelenthet, de megint csak oly főnévnél, mely magában is az idő fogalmát birja, mint a Gesenius-Rödiger által idézett példák ;,n~'
;,~'~' O'b'b mutatják. Igy tehát Ibn Ezrá és Kimchi nézetéhez
ragaszkodunk, mely szerint ;'IM1ü szó_han a ,, betü ;, pleonasticuru,
mint ;'IM'N és ,,1'1))1ttl' szókhan.
Ha Hochmuthnak igaza volna. hogy t. i. ;,m~1o szóban
a n temporalét kell találnunk, feltűnő, hogy ez a i'i1i szónál
hiányzik. Valószínűtlen, hogy ez minden rag nélkül időt jelentsen, ha már ilyen a rá következő főnévnél szükségesnek tartatott.
Máskülönben Hochmuth rabbi ur nem az első, ki, ok nélkül, Hósea próféta e mondatában a. közönséges fölfogás szerint
értetlenséget és izetlenséget talált. A mint Wüns che Ágoston
(Der Prophet Hosea 347. l.) mutatja. m(tr Stu ck sem helyeselte
a próféta monél.atának szokásos magyarázatát, mert azt irja :
»Quaeritur enim, quoruodo vates plane ex inopinato in imaginem
tam singularem ta.mque ineptam incülerit: seminant VPntum,
metent turbinem.«
De Stuck magyarázata még kevésbbé ajánlkozik. ruint a
Hochmuth rabbi nré, és igy legjobb lesz : maradjunk cs:.k a régi
fölfogásnáL
') i11i, szél itt körülbelül annyit jelent mint S:ln, eredetileg »lehe·
let«, azután hiábavalóság, semmiség, de a semmis bálványok jelölésére is
szolgál (L Jerem. 2, 5.)

BECK MóRIC:r..

PREDlKACZIOK.

IRODALOM.
PREDIKÁCZIÖK.
HitszónokJatok

és beszédek. Irta cb·. Neumann Ede, nagy-kanizsai
Nag.r-Kanizsa, 1886.

főrabbi. Első kötet.

Ó bort az ember mii1dig jobban szeret az uj bornál, és joggal, mert semmire sincs az idő oly jótékony és nemesítő hatással,
mint a szőlő nedvére. Minél tovább áll a bor a hordóban, annál
jobb lesz. Fiatal bor lehet tiszta és ízletes, mégis tarthatunk tőle,
hogy a megkötött szénsav gyöngyöt vet és uj erjedést szül. Ifju
vér pezseg és ifju bor nem kevésbbé. Os::tk ha megülepedik, akkor
van meg a borban a folyton gyarapodó képesség, hogy az ember
vérét frissebb lüktetésbe ejti, kedvét éleszti, elméjét gerjeszti,
képzelő erejét fokozza, gondolkodó tehetségét öregbíti, képzettársulását gyorsítja. Ó bor nemes ital lehet, különben nem öregedhetnék Persze, ha az ó bor elsőbbségét dicsőítjük az uj borral
szemben, nem szabad feledni, hogy ilyenkor mindkettőnélnagyjá
ban hasonló minőséget tételezünk föl. Nincs szakértő, ki az idei
budai sashegyit többre becsülné az egri bikavérnéL De azért a
bor, melyben sok az alkohol és az ethérikus anyag, már sajtoláskor
elárulja, mi lesz majdan belőle.
A szőlő nedvének e különös előnyeit jutt::ttja eszembe a czimbeli kötet. Dr. Neumann e beszédei, azt eleve akarom kimondani,
igazi, tüzes magyar borhoz hasonlítha.tók. E bornak kitünő a zamatja s perczig sem ha.bozha,tni a fölött, hogy annak a talajnak ::t
minősége, melyből a szőlőtő kinőtt, nem kevéssé vált hasznára
magának a zamatnak. Mindazáltal van valami e borban, mi fiatalságára s arra emlékeztet, hogy még nem tisztult eléggé, s azért
nehány palaczkban még kissé zavaros. Frissen csapra verve az
ilyen bor, lehet, hogy kitünően izlik; kérdés azonban, hogy már
ezért palaczkra is fejthető-e. Akárhány beszéd előadva elragadó
hatást tehet, de azért nem szükségkép alkalmas még mindenik a
köZl·ebocsátásra. A nyomtatott szónoklat ugyanis más szempont
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alá esik, mint a mely a szószéken lett elmondva; nemcsak azért,
mert az olvasó sokkal, de sokkal kritikusabb, mint a hallgató,
hanem azért is, mert a nyomtatott szónoklat inkább mint bevégzett egész lép elénk - vagy a képletben szólva, melyből kiindultunk: teli palaczkként nyujtják. A szerző, kiről örömest
elismerjük, hogy sokoldalnau képzett és szép tehetségü szónok,
helyesebben jár vala el, ha eddig tartott beszédei közőlmég nagyobb szigorusággal tette volna meg választását. Kevesebb több
lett volna. A 16 beszédből álló gyiíjteményben van néhány igazán
kitünő szónoklat, melyek egyaránt gazdagok gondolatokban, fordulatokban, jól fölhasznált bibliai versekben ; de nem ártott \Tolna,
ha p. o. a 8. és 9. számu kimarad. A sziddur ellen ily hevesen
kitámadni, mint e helyütt, nemcsak igazolatlan, hanem igaztalan
eljárás is, és majdnem kinos hatással van, hogy egy beszéelében
az Isten nevének megszentségtelenítéséről a szónok nem tud a
chillul-hassém más példáját, mint az imát J ernzsálembe való
visszatérésért. Az ifju szónoknak, ki hirünkkel az első rabbi, ki a
budapesti rabbiképzőből kikerült, nem lett volna szabad arról
megfeledkeznie, hogy első szónoklatainak legalább némi részben ez
intézet súgnaturáját kellene mutatniok. A vegyes házasságról való
predikáczió - hogy még egy példát említsek - bár sok igazat
és helyeset mond, nem zsidó hitszónoklat, mert a ki vegyes házasságot akar kötni, azt e beszéd bizony nem fogja visszatartani.
Egyébiránt nem csekély ellenmondás van abban, ha a vegyes házasságot csak a csaláeli életre való tekintettel ellenezzük s nem
egyuttal vallásos okokból is. Izraél vallása a családban, a házas,
a hitvesi életben gyökerezik, s azért mi a családot veszélyezteti,
minclazt vallásos okokból kell távol tart~tni.
De a mit megróttam, csak abban leli magyarázatját, hogy
a bor, melylyel kínálnak, még fiatal, nem eléggé megtisztult. De
azért igazán kitünő, melyet jóizüen lehet fogyasztani annál inkább, mert előre látható, hogy e bor nem sok idő mulva valóban
fölséges lesz. Hogy szerző képes derekasat végezni, arról teljesen
meggyőzött bennünket: reméljük, hogy amidön vele a horniletikai
irodalom terén ujra találkozunk, azt fogjuk tapasztalni, hogy
gyáva földön hagyott minden göröngyöt.
Karls1·uhe.
HcHWARz
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UTAZÁS MAGYARORSZÁGON A MULT SZÁZADBAN.
Roest ~[., a. JiidischPJ' Letterbode szerkesztője, eme folyói rat
X. kö~etéhen egy Ábrahám Lf1vi útlcirá.sát közli, ki miut 17 éves
ifju 1719-ben Európ~ nagy részét beutazta s ez~n _ván~orlás_a benyomásnit Ie is írta. Erdernesnek tartom ezen zsrdos nemetseggel
irt müvecskébi.íl azon részt bemutatni a magyar közönségnek,
mely mrtgyarországi tapasztalatait és megfigyeléseit tartalmazza
(167 - 169. I.). Elég fu~csák nem egy helyü t~, de azért érdek~sek:
, .... Innen JJ1agym·ors.,áfJ11ak (Ungrm) tartottam. Ntlco lsb111·gbríl Oöd ing felé vonultam s ezután 8tomfa (Sta,mph) felé;
végre Pozsonyba értem. Ez kis város ugyan, de nagy külvárosoktól környezve és igen vígkedvü. A zsidók itt két pártban laknak,
az egyik része a Várhegyen (Schlossberg) lakik; a másikna,k tartózkodó helye :1 »Zuckerma,nclel«; úgy. hogy itt tulajdouképen
két zsidó község létezik s mindegyikének külön temploma van.
Azonban a ·rárhegyen lakók előkelőbbek s kétszáz háztartásból
állanak, kiknek kereskedelme olyan mint Cseh- és 111o1·vaországban ; rtz ő kezükben van ugyanis a vásár. A mi ezt a Magyarországot illeti, ez egy termékeny ország. Kiváltképen gazda,g horokban, melyek között van a mcsszehires bor Tokaj vidékéről.
Azt mondják, hogy itt Po.?:son.t; táján mu egy szőllőhegy, hol három szőllőben arany szemek találtatnak. Ugyanitt vásárolható
egy piut bor, a mi jócska nagy, másfél császárgarasért és sör kl-t
garasért Galmája és gyümölcse is igen olcsó. N evezetesek a magyar ökrök és a nagy juhok, mert vannak két akkora nagyok és
nehezek mint a mieink és amellett igen olcsók. (Az író Westpha.len tartományának Lippe grófságából származik.) Az ökrök szép
fehérek, szekeret húznak és szántanak, mint a lovak, mert igen
hatalma,sak. Szarva,ik rőfnyi hosszúságua,k valamint a juhokéi is.
- Csodálatos a nagy meleg, mely itt nyáron és a kegyetlen hideg, mely itt télen át umlkodik. Igy például magam szemével
láttam, hogy a Dww (Tuna), egy nagy ha,jóhoritotta folyó, mely
Bécsből jövén ezen város mellett folyik, egy téli na,p ittlétem alatt
ugy befagyott, hogy két óra elteltével ez emberek gyalog átmentek a jégen. Ugyanakkor oly erősen hullott a hó, hogy miatta az
éinber ajtaja elé sem mehetett, mert a hó valósággal ellepte a
házaliat. De azért itt az emberek derekasan védekeznek a kemény tél ellen: jó hundákkal ; akár csizmáikat akár ruháikat
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prémmel béllel ik. De különben sincs egyéb ruháj ok, mint bundás;
söt vannak sokan, a kik télen-nyáron bundában járnak. - A magyarolc mindnyája,n fegyveresek mint a katonák. A paraszt ép
úgy mint a nemesember mii1dig hosszú görbe kardot visel oldalán
s bajuszt (Kuebel) orra. alatt; úgy, hogy a törökökhöz hasonlitana,k. - Nyáron oly nagy a hőség, hogy miatta már 9 órakor
majdnem lehetetlen az utczán járni. Ilyentájt jönnek a parasztok
ökreikkel a vásárra még pedig csupaszon (!), mert viseletük nem
egyéb mint az ing, mely a csípőig ér s egy derék ugyancsak inggyolcsból. Semmi sincs fejök tetején, sem lábukon harisnya mgy
czípő, de a nemesemberek, mint télen, hordják bundáikat. Ugyanitt van egy gyenge kis vár, hol a. királyi korona nyugszik;
mert a császárnak három koronája van; emez a magyar korona.
mely hat ezen czélra kinevezett nagy úr és nemes által elzána
tartatik olyaténképen, hogy mindegyikének egy-egy kulcsa, van és
a zár csak a,kkor nyitható, ha, mind a hat kulcsáml együtt jelen
van. Ez a ma,gyar korona. A cseh korona Prágában fekszik; a
birodalmi korona Augsburgban. Ami 1\I::tgyarországot illeti, miude:J. bőségben terem. - Az emberek, a kik közel a hegyekhez
laknak, állatias mdságuak, mert nyáron alig födik be testöket,
hanem beérik az inggeL A mint magam szemhel láttam, gyolcs
derekat és fölötte félrövid inget viselnek. In summa mihamar
kész közöttiik az összezördiHés és perpatvar. Éleimi szerekbeu és
ruházatukban törököseu viselkednek
Budapest.
HERZOG MANÓ.

IRODALMI HOLMI.
A »gá clesi Herakles «. - A »kozarok áttérése a miclrásban«. - A szinE>k
Zakariás próféta látomásaiban. - Balti istenn() a szentirásban.

Goldjah n S. H. tisztelt munkatársunk a M.-Zs. Szemle IT.

évfolya~ában megjelent két czikkre küldte megjegyzéseit, me:yekk:lrme a folyó év »Holmi« ravatát megnyitjuk Az elsö meg-

Je~yzes Kohut Sándo1· czikkére vonatkozik (II, 13.), mely szerint
a _Jeruzsálemi talmudban a gádesi Herakles volna emlitve. Erre
nezve a következőt irja Goldfahn ur : »Koh ut véleményéről
1
~ g!an a~ áll, a mit ő maga a boldogult Rapoport magyarázatáról
alht, t. I. hogy »filologiai fogyatkozásánál fogva nem sikerfllh.
1\-fAnv Aa-Zsmó SzF.l!LF.. 1886. III. Füz.
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talmudbeli mondat
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·
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(barátom, · nzaz l\Iaximianus tiírsam) nemtőjének tiszteletér e
nyolc?: napi idötnrtnmm.<;

*
Golc~fallll

második megjegyzése a ko?:n.rok á ttér ésének
midrCtsi emlitéséröl irt dolgozatomat illeti (II. 55 7-561). Ekképen szól:
»Azon 'l"onús, »hogy az áttérő kérde?:ő sködik, és mindenütt
hallja Izraé•l dicséretét«, nézetem szerint nem kölcsönöztetett
a kozar király áttérésébőL hanem a bn,biloniai talmud egy helyére
vezethető vissza (Gittin 56 b.). Itt ugyanis n,zt olvassuk Titus csásúr egy testrérfiáról. ki Griit?: sza·iut azonos Flavius Clemenssel.
hogy. midőn a zsidóhitre áttérui szándékolt. halálból feltámasztván Titust. Bileámot és Jézust., mindegyiköktől azt kérdezte:
»kié a legkiválóbb rang a mennyorszitgbn.n((? és mind a háromtól
azt a feleletet kapta: »Izrael népée((, minek folytán ő, Clemens,
.H'zuR tanácsár:'t út ÍR tért a zsitló hitre. igazi prozelit{tYit lett«.
l\iás alkalommal majd kimutatom. hogy ez n. solmt hCwytvetett talmudi legenda, zsidó-keres?:tyén eredetü, tehát abba a
körb0 >aló, melyeket Lévi Isr. a l\1.-Zs. Szemle II. kötet, 22. lapján említett értekezésében »zsitló-kcresztény ngá.dáknnk nevez((.

*
A Monatsschrift mult évfolyamúnak dcczcmbm·i flizctében
(542-550. l.) igen figyelemreméltó kis (•rtekezést olvn,sunk, mely
uj világot vet Zakariás próféta vizióinak egy eddig ell>ggé fiil
nem deritett részletére, t. i. azon szinekre, melyekben ft nevezett
próféta könyvének két helyén (1. fej. 8. v. és G. foj. 2 ~G.>.) ft
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vizióhan látott lovak mutatkozuak. Az értekezés irójn., Sekll's S.
New-Yorkban, egy M . de P aran ey fr:1nczia tudós által kiaclott
khinai naptúrm ut:1l, melynek eredete Nagy Sándor korúra és
Assyriába vezet vissza. E bben a r égi forrásban n, nlágtájékok
szinek által m nnak jelképesítve. még pedig jelöli a fekete szin az
éjszakot, zöld a keletet, vörös n. déli táj ékot, fehér a nyugatit
mig a belföld sárgával vagy narancs szinnel v:1n jelölve. A szinek ily jelképes földrajzi hn.sz nálatából érthe tők bizonyos tengerek és folyók régi neí ei. Igy a »íörös tenger « nem egyéb mint
déli tenger, a fekete tenger nem egyéb miut éjszaki. A kaspi tengert zöldnek is nevezték. mint a kelet felé fekíőt, mig a tatúrok,
kiktől nyugotra es ik. fehér tengernek nevezik. A szinek ezen .i<"lentését a babilóniai exiliumból visszatértekhez tartozó próféta
miurlenesetre ismerhette és épugy föltehette ismeretét kortársainál, kiknek számára fölirta vizióit. A különböző szini.i. lovak :1latt
a különböz ő világtájakat és az azokb:-tn lakó népeket hti, úmbúr.
mint ezt Gratz az értekezéshez ir t toldalékában mutntja. töhb
szin jelölh0ti ugyan:1zon egy tájon lakó népeket. A khi na i ua ptárml összeegyezik mindenesetre a próféta kifejezésmódja. midún
»fehér(( és »fekete (( lovakról beszél. Ezeken a nyng:1tot és az
éjszakot érti. A többi részletekre nézve elég az említett l>rtehzésre utalnom. Os:1k nt jegyzem meg. hogy jóval a czikk ml'gjclenése előtt élő szóval közölte velem a benne kifejtett gondolatot GasteJ· J! barátom, a bukaresti egyetem tudós és szellemes
tanára, miclőu hazáját elhagyni kénp;zrrült és J.Jonüonh:1 lÜ:1ztúban egy napig Eurlapesten is icl6zött.

*
DJ". F1·iedlündeJ· N., Déesen, beküldi szerkesztőségünknek a
»The Jewish Times« czimü San Fmnciscóban (hol Dr. Friedllinder veje lakik) megjelenő hirlap mult évi m[trczius hó 6-iki számát, és figyelmünket szólítja fel az e számba.n közzétett czikkére,
malyben a szentirás egy igen nehéz helyét, I. Krón. 4, 10, megmagy:1rázz:1. l\Iagyarázata, ámbár igaznak nem vehetem, mégis
oly elmés módon elmozdítj:1 az említett vers négy szavában rejlő
nehézségeket, hogy földinknek ezen messze, a tengeren túl napvilágot látott hozzávetését e h0lyen is kiizölhetőnek vélem. E négy
szó: ugyanis: -~~~· ·,:s~s ~v-~ .n·r.:·~·, ekképi pontozását javnsolja
Fnedliinder : -~~}' ·~7~7 ~F-71? '':1'~?'1. Igy olvasva a négy szó a
13*
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megelőző föltéti mondatok utómondatává lesz; Jábecz azt fogadta
íOlua: Ha engem megáldasz (Izraél Istene) ... , a.lckor készítek
legelőt (hajlékot?) Balti bálványomnak Könnyen ]áthatni, hogy
mondattnuilag és szótauibg így olvasva a négy szó sokkal világosabbft és egyszer{l.bbé lett, de annál nagyobb az ily módou
keletkezett értelembeli nehézség, moudhatjuk - képtelenség, a
mit bővebben bizonyítani szükségtelen. Szerencsésebb Friedlander
másik koujekturája, melylyel azt bizonyítja, hogy Balti istennő
tényleg említtetik a szeutirásban, t. i. Jes. 10, 4, holl'1rm ~~.,~ ,,.,S.:J.
'1'b~ így olvasandó: '1'0~ l'1ii ,.,~..,~ '!1S.:J. azaz: Balti (istennő) görnyed, eltörik Aszir (isten), mi által e moudat szakasztott mása
lett a J es. 46. fej. elejének : 1~; b il' S~ Jm. De ezen konjekturával
nemcsak szerencsésebb t udós szerzőuk, hanein elődje is van benne.
A nélkül, hogy sejtené, találkozik Dr. Friedlauder de Lagm·de
és Geige1· nézetével (L Jüdische Zeitschrift IX. köt. 1871, 119.1.)
Sőt Geiger még előbb egy másik szeutirási helyen fölfedezte a
Balti istenuőt, t. i. II. Kir., 23. fej., 10. versében, '!1S:JS szóban
(l. Jüdische Zeitschrift II. köt. 1863. 559 l.).

JÚDA HALÉVI KÖLTEMÉNYEIBŐL
I.
Az én őzem ruháját
Könnyeimben áztatja.
S szépségének napjánál
Azt biz' meg is szárasztja.
Nem kell neki más forrás,
Csakis könnyem patakja,
S szépségének báj{tnál
Elvés;r, az ég s a napja.
IT.
Hagyd a multat es jö>cl,
Ne törőelj a jö,-ő,,el,
Hallgass meg, nézz szertes;r,ét, Példa legyen e beszéd :
»A;r, oroszl,ltnt, bármily Lös:;",
Bátran nézi a kis őz ... «
S most szép ara, őzike.
Nézd kedvesed ízibe,
Szemed öt ha megöh:,

Budapest.

Csókod éltet önt belé.
Két drága kő ajakad,
llajta a szem megakad,
l\Iint féuylií nap, ügy ragyog,
S a homály nem uralog.
f'clitö korty, élvezet,
(rtunk pusztán ha vezet ;
Ft:nyhez a kéj tapad ott.,
H ev. képezi ajakocl !

TÁRSADALOM.
Octroy és autonomia.
Midőn I. Napoleon az orosz l!ftrljárathoz készülvén, ?.Ietz
környékében nehány napig időzött, megjelent előtte a délfranczia orthodox zsidók egyik külclöttsége azon czélból, hogy a császár által szánMkolt zsidó emánczipácziót meghiusítsa. A császár
türelmetlenül hallgatta a szóvivő fejtegetését, me ly ly el bizonyít
gatni akarta. hogy a franczia zsidók eclclig egyenjogusitás nélkiil
is jó ttlattvalók voltak, és félő, hogy az emáuczipáczió nem csak
a vnllásosságon, hanem az abból folyó alattvalói hüségen is csorbát ejteni fog. Azt monclják, hogy a császár erre történelmi lovagkorbácsával az asztalra csapott volna, és indulatosau felkiúlott: »Akarom, hogy a zsidók egyenjogusittass:tuak é~ fognak is
cgyeujogusittatni !«

A elélfranczia zsidók követőkre találtak a magyaror~zági
zsiclókban. 1863-bau magam is fültauúja voltn.m, mikor a hires
szikszói rabbi, Reb Hillel, Szegeden a fekete sas vendéglő egyik
szabájában kevés számu hallgatóság előtt az emánczipáczió ellen
szónoklatot tartván átszellemült arczczal és majdnem vértanúi
ihlettséggel ilyképen kifalmclt: »Ob, mily érleseu hangzik. ha utczai subauczak utánunk kiáltják: Jidlnch stb.«
Nem tudom, történelmi tényen alapszik, avagy a Napoleouféle moudnkörhöz tartozik-e a fentebb említettem jelenet : n.nnyi
bizonyos, hogy ugy az első, mint a második adoma hííen tükrözik
ama szellemet, mely bizonyos zsidó körökben nem csak Mózes
idejében, banern manapság is dívik. Nem hiszem azonban, hogy
volna Francziaországban roanap egyetlen zsidó, -- és legyen az
bárminő konzervatív - ki ne áldaná ama főnkelt !'zellemek emlékét, kik a jogegyenlőség sorompóit előlük kinyitották, valamint
nem hiszem, hogy volna hazáukban józan eszü hitsorsosunk, ki az
cmánczipáczió előtti állapotokat visszakivánná.
. . Szomoru ugyan, de való! Az emberek gyarló természetében
reJhk az ösztön, hogy még az ellen is tiltakozunk, mi saját magunki·a föltétlen üdvös, mi által még a szabadelvüség legkövetke·
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zctc::;ebb kormányférfiai sokszor kénytelenek az <Lilll,Yira és méllúu
n·yü]ö] t OktrOYhOz folyamorini ott és akkor. H J10l és n, mikor
találni, legkevésbbé sem vártak. Tudnék pélelaképen oly eseményeket felho;mi, melyek hazánkban még csak n,
mult évben -- nemzsidó körükben - lejátszócltak ele bizonyítja
ezt maO'a az 1869-iki zsi<ló kongresszus és :l.nnak következménvei
le
:1 vallásügyi miniszternek a
sz;n,bii.lyozó mult évi reJHleletéig. Ha n.z 18 72-iki országgyülés a
helyett. hogy nekünk községi életünk SZcl.bályozására korlátlan
szaba<lsán·ot adott. kötelezővé nyilvánitotta volna a kongresszus
már
bár tönénybe még nem iktatott volt alnpszaMlyzatát. akkor bizonyám nem állt volna be annak szükségessége. hogy :l. lmltuszminiszternek 1885-ben oktroyhoz kellett folynmotlnia. midőn tapasztalt visszaélések orvoslását foganatb:t
wtte.

:llenszegülésr~
egé~en

zsidó-anyakönyvvezetés~

szcn~csített.

:Jiert hogy ezen rendelet az autonomi:1. abpelvével semmiképeu össze nem egyeztethető, ahhoz kétség sem fér. De felekezetünk hecsületét és érdekét szivén lwrdozó, moly hitsorsosunlc nem
viseltetnék hidával a kultusmiuiszter eme bölcs intézkedése iránt!
Hisz jelenleg nincs közegüuk, me ly hivatva volna felekez;ti életünk
fogyatkozásait és a kongresszusnak résúnt szándékosnn, r~'sziut
öntudatlnnúl elkövetett mubsz tásait jóvá tenni. A meddig felekezdi 'lldOIIOIIIÍ!Ín!,; tijJ'I'ényúe iliiles iktatw> addiy mey uem sziinhclllel.: re z octroyok tPliink .,zem ben> melyek mnjd üclíös, mtl.jd szégyenletes állapotokat fognak teremteni.
Felekezeti autonomiánk! Mikor az antisemita mozg:üom
mégcsak tejfognit vigyoritotta ránk, már akkor adtam egy m:tgyar-z;sidó szaklapbau azon nézetemnek kifejezést, l1ogy felekezeti autonomiánk hiúny[tt csak most fogjuk mjlalni, és a bekövetkezett események csakugyan igazolták baljóslatomat. Azót:1. útonútfélen sürgetik az;t. De még nom haladtunk továhb, mint e kérdés elméleti megoldásáig, mivel ennek gyakorlati kivitele egy oly
közeg lételét feltételeú, mely azt hiVtttalosan kérelmezhetné. Ilyen
közeg pedig eddigelé nem létezik. A két iroda közül egyik sem
lehet hivatva az összes haz;ai zsidósúg nevében fellépni, mert
m.indegyik csak egy pártot képvisel; (t felekezeti antonomia pedig
nem lehet pdl'fkéJ·clés. Előbb-utóbb telJát ismét kell egy országos
egyetemes gyiilést egybehívni és bizonyám fölötte sziikséges
volna ezt mielőhb foganatosítani! Dc az;t moudják: még nincs itt
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. . 'lej· e. az ellentétek uemcsa.k, hogy niucsenPk kiegyeulitve, rlp
.tz IC
'
'
fT
inkább; egy ujabbi kongresszus erec1menye
o ott e
m eddő mar::tdna; várnunk kell tehát,mig az idő egyengető hatás:t
a, kiilönféle pártok köz ti válaszfalakat le fogja dön~eni. N em :mlékeztet-e emez okoskodás gr. Andrássy Gyul::t hu·es feleletere,
elyet adott mikor kérdezték, vajjon mikor fog Bosznia, és Herm
'
...
czeo·ovin:L
okkupácúója véget érni? Ama.z ecseteltem messta~I
0
idő hajnalhasadtát sem észleljük eddig, és mi valószmiileg nem rs
nőttön nőnek

~~~~~

·.
Kényszer nélkül nem fognak soha sem felekezeti ugye~~k
rendeztetni, és mivel már berme vagyuuk az octroyokban. mrcrt
ne folyt~l.tnók? Annyi bizonyos. hogy utóda.ink emlékünket u gya~ 
azért álclanák. a miért kortársaink egy része henuünket meglwvezne. Minél távolabb jövőbe helyezzük felekezeti életünk rendezését, annál kevésbbé Yárh:otó minrlazon kérdések sikeres megoldása, melyeknek égető szükségességét mindnyájan érezzük i'.Iert
a tapasztabtokon okulvn, nem fogjuk elmulasztani egy esetleges
kongresszus határozatainak törvéu~-be iktatását k e llő ülőben kérelmcwi, avagy talán már eleve Olbha.tui. hogy a nm. kultusmJniszter lll' magától az ors zággy iiléstő l utasitüst nyerjen a kongresszus egybehivására. É s bizonyos, hogy a jelen törvényhozói
nemzedék még élénken emlékszik azon pusztitásokra, é~ ziirzavarra, melyet lelkiismereti s..:abadság sugallta 1872-iki hatúrozat:l. előidé zett. és bizonyára óvakodni fog annak ismétlésétőL
Hogy mi volna egy uj:tbbi kongresszus teeuüöje. annak tn.gblásút még korainak tartom. Osak annyit szeretnék már most
ha.ugsulyozni, hogy utat-móüot k ell találni a különféle pártok
kihékitésére, illetőleg oly abpelvekre kell m:•jclan szervez;keüésüuket fektetnünk, melyek bár homlokegyenest ellenkeznek is
mostaui községi szervezkeüésünk abpeheivel, de magában foghlják ,, biztosítékot arra néz\ e, hogy a. féltékenység romboló
szelleme azokból táplálékot ne nyerjen. Nehéz egy feladat ugyan, de
megoldása nem lehetetlen ! J ó akarat és a ki.ilönféle, ugy a zsitló,
mint :1. nem-zsidó felekezeti szervezkeLléseknek lehető tanulmáuyozás:t vezetnének legbiztosabban eme czélhoz.
8zi,1;etL'ár.
KLEIN GYUL.\,

A ~ZO "BAT B~

A szombat és a középiskolai oktatás.
»És ti pedig lesztek nekem papok biroelalma és szent nom-

zet~ (ll. 1\I. 19, 16). Isten ezen üzenetével vezeti be Mózes tanítónk a Szi naj hegyéu kinyilatkoztatandó zsidó vallást. A zsidó
vallás nem ismer cl sem egyéni, sem családi, scm társadalmi különbséget, egyformán kötelezi hívét, legyen az főpap vagy wtpszámos - e,gyenlő erőíel követeli mindenkitől a vallási törvény
teljesítését. A llása vagy foglalkozása, senkit sem ment föl a vallási
törvény gyakorlása alól ; az úgynevezett dispenzácziót nem ismeri
a zRidóság s nem is j utott ~tz sohasem érvényre annak keblében.
Innen fejlődött a zsidó vallás azon főelve, mely papok és laikusok
közt különbséget meg nem állapít és semmi kivételt meg nem
enged. A szolgának, <l mesterembernek, a bankárnak ugyanazon
szigorusággal, poutossággal, lelkiismeretséggel kell megtartania
~t vallási törvényt, miut az országos főntbbinak. Ez nemcsak elméleti elv maradt, a mindennapi gyakorlatban is évényesült. Századok óta léteztek és léteznek mai napig minden zsidó községheu
oly tagok is, kik a vallási törvény gyakorlásábau való szigor usúgukban fö lüimulj ák a r abbika t. Hiszen »hinc illae lacrymne,«
hogy az orthodox községek nem szer etik a »dr. « mbbikat, mivel
némelyikük esetleg túlteszi magát oly vallási törvényen vagy
hagyományos szokáson, melyet a község nagy r észe még tiszteletben
és épségben tart.
Ezen tények valóságát mindenki tudj a, a ki a zsidó vallás
gyakorlását községeinkben közelebbről ismeri s figyelmes szemmel
kiséri; de úgy látszik, hogy a vallás és közoktatási m. k. miniszter ő Nagyméltósága a zsidóság ezen lényeges főelvét nem méltatja. »A középískalába járó izraelita tanulóknak szombati napon
az irás és rajzolás alól való felmentése tárgyában « 1885. deczember 12. 49225. sz. a. kibocsátott rendeletében azt határozza,
hogy l. a szombati napon az írásra és rajzolásra való felmentésé~ minden egyes szülőnek az illető iskolai igazgató s főigazgató
UtJá~ eg~enesen ő hozzá kell folyamodnia; 2. hogy ezen engedélyt
csakis kivételesen, például rabbik fiainak vagy a rabbi-pályám
készülő tanulóknak fogja megadni.

\ KÜZJ~Pl>'KOL.\I

OKT\'LÍS.
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A jug ~zem pontját egészen mellőzvéu
kénlcm, utily készt('tő okból tartjn. a miniszter úr jónak, a zsidóság egyik lényegrs
elvét felforgató ezen kivételes remiszerét megállapíbni, mely szerínt csakis rabbik fiainak vagy e páJyára készülőknek engeui meg.
hogy vallásos érzésüket és lelkiismeretüket ne sértsék? Hát b:t
egy buzgó zsidó napszámos lelkiismereti furdalást érezne, ha
tehetséges fin csak a vallásosság árán látogathatja a középiskolát, a hol kényszerítik nem valamely szeszélyes vagy elavult szokást, h::tnem egy világos, kétséget nem szenvedő szeutirási törYényt megBértcui : uem érdemelné-e ezen vallási érzület vagy úgy látszik, sol<an ennek tartják - rzen »sanct;t simplicit::ts« :l.
miniszter úr figyeimét? .Altalános a panasz mannpság, hogy nem
lehet eredménye a vallási okt;ttásuak, mivcl az előadott tanok
ellenkeznek :t es:tládi élettel. Szükséges-e ezen ellentéteket :t músik iránybau is előidézni?
}Iidőn Irányi indítványát a vallásszabadságról az országgyiHósen évről-évre tárgyalj ák, nzt szakjuk hallani, hogy hazáukban a vallásszab:tdság azou mértéke tényleg megvan , mely n
meglevő viszonyoknak s a jogosult. kivúnaimaknak kielégítőleg
megfelel; ezen kivételes r endszer azonban nem egyeztethető össze
a szabadsággal, sem a zsidó vallással s legkeíésbbé · a vallásszabadsággaL
Fájdalom, ujm éreznünk kell szen-ezetünk ltiányát; ninc:se-

uck jogosult képviselőink, kik adott alblomm~ü vagy a kellő

informácziót megallnák, vagy résen állnának, hogy megYélljék
ntllásunk lcgszeuteblJ ügyeit s hogy a netáu ejtett sebek orvoslását az ill ető helyen kellő er élylyel követelnék
Vcszp l'ém .

H ocmwTu Ánrr.m.\:u.

l ZilJDÓ .\.'Y.\Ki\~YYEK 1\E~DEzf:sr;.

A zsidó anyakönyvek rendezése.
A_z n.nyakönyvi ügyhöz óhajtván hozzászólani, mindenek

előtt az eddig mások által még nem érintett kcmczellá?'i(ti 1·endeletröl akn.rok pár megjegyzést elmondani. Nézetem röviden az
hogy e rendelet egyes §§-ai kijavítandók, illetőleg átalakítaudák
lettek volna, mielőtt ő N agyméltósága azt most már második
izben hatályba léptette. Már Löw Lipót »Ben-Ohananja« czimü
hetilapjában annak idején nagyon élesen bírálta. Lehet, hoO'y
megjegyzéseim egynémelyike innen való. Az illető évfolyam re~
delkezésemre nem áll s azt hiszem, nálam sokkal tehetségesebb
ernber sem emlékezhetik rnindenre, a mit 22 évvel azelőtt olvasott. Én részemről jónak találnárn, ha t. kollega uram, dr. Löw
Immán~wl, boldogult atyjának és nagy elődjének nevezett nagybecsil bn·áln.tát újból közzé tenné; e lapok nagyrabecsült szerkesztősége, úgy hiszem, nagyon szivesen kinyoma,tná azt. Addig is
bátorkodom a mag~1.m észrevételeit elmondani.
J\Iindjárt az 1-ső §-ban lényeges hiba fordul elő, a meunyiben azt állítja, hogy a zsidóságnál a férjnek nincs joga volt nejének nővérével egybekelni, minekutána meghalt nejének növérével mindenki egybekelhet és gyakran előfordul, hogy özvegyemberek meghalt nejük nővérét nőül veszik. Hogy az osztrák polgári
törvénykönyvben, melyből tudvalevőleg az egész kanczelláriai
rendelet ered, ezen téves állítás szintén előfordul, ennek igazolásaulnem szolgálhat, mert az osztrák kollega urak is azon törik
fejöket, hogyan juthatott ezen téves állítás a polgári törvénykönybe, és hir szerint úgy segítenek a bajon, hogy adott alkalommal dispenzácziót kérnek a hatóságtól. A hazai rabbik pedig a
téves állítást egyszerüen mellőzik, és pedig joggal, mivel úgy
vélekednek, hogy a kérdéses §. csakis a zsidók nősülési törvényeit
akarja feltüntetni, nekünk tehát zsidó theologus létünkre e törvé-
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Hyeket jobbau kell ismeruünk_ rnint az ullmri kanczellárini reutlclvénynek, illet. az osztr. polg. tön-énykönyv-szerkesztönek melyuek tévedéseivel alig szabad törődnünk A dispenzácziót illetőleg
petlig biztosan merem állítani, hogy ha V<Üamely hazn,i ko1leg 1t
érte folyamoclnék, bizonyára elutasítják, rnert l. az udvari k:.tuezelláriai renelelet csak a kihirdetésekre nézve említi a hatósúg
részéről <tcbndó dispenzácziót; 2. n. szób:tn forgó ügy csupán
>allási dolog, mely inkább a lelkészhez tartozik, nem pedig a politikai hatósághoz.
De én, ezen egyes téves állításától eltekint>e, az egész ~.
átnhkítását szükségesnek tartom, minthogy nem rég Yolt allmlmam arról is meggyőződni, hogy n, kérdése~ s. arra a balmagyarázatra is adhat alkalmat. hogy a benne felsorolt zsidó >altitiu
húzassági akadályokon ki>ül nem léteznek semrninemü ntllúsi
házassági akn.dályok többé, vagy ha léteznek is, azok a törvény
értelmében tekintetbe nem vehetők, sőt ha >aln.rnelyik mb hi
más mint n, kérdéses §-ban megnevezett vallisi házassúgi <tlmdúlynál fogva a kihirdetést vagy n.z eskctést rnegtagadja. az illető
rabbi Mrorn hónapi fogsággal is büntetendő. Ha, ~l. t. szerl<esztő
ség megengedi, máskor részletesen elbeszélern az esetet. - Y agy
szólítsou hát fel a v.tllás- és oktatásligyi núniszter úr tekintélyes
rabbikat, hogy közöljék >ele a zsidó va.llási húz<tssági akadályokat
és ez utóbbiak értesítése nyomúrr soroltassanak azután fel :t zsidó
vallási házn.ssági akact'tlyok, vagy 1mlig, a, rni sokkn.l ezélszerübh,
rnombssék egyszerii.en: <"t házassági akallályokm nézye mértékadú
a zsidó házassági törvény.
A 2-ik §. azon tétele, hogy a kihirdetésnek a »helybeli elöljáróság által kell történnie« arra a balértelmezésre szolgált okul,
hogy n. kihirdetés a hitközség jog.l.ihoz és dolgaihoz tartozik, hogy
a kihirdetenelőknek hitközségük elöljáróságától kihírdetésük elrendelését ki kell kérniök, hogy a hitközségi elnökség rendeli el és
szolg[tltatja ki a róla szóló bizonyítúnyt; az anyakönyvvezető rabbin~tk pedig semmi köze a kihinletéshcz, neki 11incs más joga,
mint hogy - hn. egyszersmind az esketés végrehn.jtója - a házasuln.ndóktól követelheti, hogy rnuta~sák be a kihirdetésükröl szóló
bizonyítványt: jóllehet a 3-ik §. felteszi, hogy a rabbi u. »kihirdető,« és hogy az ő útj[m történnek a uetaláui házassáai akadályok'l
o
ro a feljelentések Mindcn félreértés kikerülése czéljából ki kellene moudani, hogy a húi:n.sul:tmlóknak kötelességük t\ szüksége
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!Dmutatások mellett az illetékes anyakönyvvezető rabbit megkérni
hogy ~• mennyiben neki, a rabbinak, már előre házassági u.kadály~
ról tudomása, nincsen, rendelje el kötendő házassági egybekelésül
kihirdetését.
Ha a rabbinak az előleges megvizsgálás utá llí
.
sem_mmemü törvényes kifogása nincsen, ő mn.ga személyesen vagy
pedig az anya-, illetőleg a :fiók-hitközség elnöksége utján eszközli
n. kihirdetést. Hisz a keresztényeknél is csak a lelkészekuél
tö~·t~nnek a bej elentések, a paphoz mennek »beimtkozni,« a
illi IS a legczélszeriibb eljárás, mert csak az ~•nyakönyvvezető
lelkész képes a kötendő házasság törvényes megbírálására _
eltekintve attól, hogy a kihirdetésnek fontosságát fel nem fogván
még tt mi úgynevezett haladópárti zsidaink is némi ellenérzéssei
viseltetnek a házassági kihirdetés irányában, azt vélvén, hogy ez a
keresztény egyházi házassági rendszeréből átvett ezéitalan szabvány, melyet a kormány a zsidókra rá tukmált, melynek kijátszását
némely előljáró umk nem is átallják. Pedig a zsidók nemcsak
azzal dicsekedhetnek, hogy nekik már a legrégibb időben oly
anyakönyvi és népszámlálási rendszerük volt, mely a mai népek
bármelyikének sem válna szégyenér e, miként azt más keresztény
tudósokon kivül még ·wagner Adolf is, a, berlini egyetemi tanár,
kiről, tiszteletet becsületet egykori tanáromnak, épen nem mondhatnám, hogy valami nagy zsidó barát, elismeri, hanem hogy a házassági kihirdetések is megvoltak a régi zsidóknál. Különben megjegyzendő, hogy ezen §-t még sok rabbi félreérti, a mennyiben sok
rabbi a kerületében, ill. a megyében előforduló összes kihirdetéseket
székhelyének zsinagógájában teszi közzé, míg a törvény értelmében a kihirdetésnek ama gyülekezet zsinagógájában vn.gy imaházáb!tn kell történnie, n, mely gyülekezetnek a házn.sulancló a, tagja.
A 12-ik §. azon tétele, hogy az egyik vagy a mdsik jegyes
fél. rabbija végezteti 11z esketést, nem felel meg sem hitközségemk alapszabályain11k, sem a hazai zsidók általános szokásainak,
hanem átvétetett a cseh- és morvaországi zsidók szokás:úból, melyek szerint a vőlegény magával viszi az 6 rabbiját, hogy a házassági összeadást végbe vigye. A magyar zsidóknál pedig a mennyasszony rabbíja illetékes az összen.clásra,. Hogy a 12-ik §. kérdéses
tétele _visszaélésekre és a törvény kijátszásár:t a.lblmat szolgáltathat, tényeklel bizonyithatnám, hanem nomina sunt odiosa. Kü!önben ~ ~-ik ~· is feltételezi, hogy ha két rabbi a hirdető, csak egy
rabbit Illeti az összeadás. - Hogyan lehet az »előmutatott szük-
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séges bizonyítványokat a házassági könyvhöz fiizn i, a nélkül.
hogy az illető anyakönyv idővel meg ne rongáltassék, azt emmiképen fel nem foghatom.
,
Férne szó a többi §§-okhoz is. AltaJában azt a csekély v(•leményemet bátorkodom koczkáztatni, hogy sokkal czélszerübhnek t11.rtottmn volna, ha a Nagyméltóságú vallás- és közoktatátiügyi miniszter úr, mind a kongresszus, mind::: stat us quo, mind
az orthodox párt 2- 3 elökelő rabbiját (hisz a házassági törvényeh-e nézve lényeges nézetkülönbség nem .forog fönn) enquete-re
összehíván, ennek alapján egy ideiglenes, a magyar polgári törvénykönyv behozataláig érvényes rendeletet készíttetett volna;
ezen rendeletnek még a behozandó polgári törvénykönyv is hast.nát fogná vehetni. Az udvari kanczellárini r endelet maga uPdPtileg is csak »ideiglenesen állapíttatott meg.<r.
Rátérek most egy-két szóval az anyakönyvi rendeletre, melynek területbeosztási intézkedése mintegy beteljesedésére szolgál a
szentirás ama jóslatának: »hogy nem fog hiányozni szükölködő
az országban« (5 M. 15, ll). Míg aminiszter úr fáradozik, hogy
a katholikus alsó papság szükölködő részét a nyomor körmei alul
kiszabadítsa, addig az anyakönyvi kerületek czélszeríítlen beosztásánál fogva zsákmányúl adja a nyomornak a zsidó papság nagy
részét. Hogy a rabbi »nőtlen, vagy magzatlan házas« legyen, mit
a »neolog szertartásu« budapest-kőbányai hitközség elnöksége kiirt
pályázatában elsőbbségnek mond, valóban valami »neolog « ki.ilönködés. Ott sem fog az anyakönyvi ügy valami jól állani, a hol
az anyakönyvvezető olyan »miudenes«, a ki egy személy1)en: hitközségi szolga, metsző, előimádkozó sth. sth., milyet pl. az albeJ·tiú·sai izr. hitközség most 250 frtnyi fizetéssel szerzödtetni akar.
Mint Bács megye székhelyének szülöttje, mint e megyebeli rabbi
és mint a VII. község-keri.ilet volt hitfelekezetü tanfelügyelője jól
ismerem Bács megye zsidó hitközségeinek viszonyait és lelkiismeretesen mondhatom, hogy untig elég lett volna Bács-Bodrogh
megyét Zombor, Szabadka, Uj vidék és Baja .városokkal együtt 10
legfőb b 12 kerületbe beosztani, nem pedi g l 7-be.
A 2-ik §-nak az anyakönyvvezető minőségéről szóló tételét sem tartom czélszerünek. Csekély nézetem szeriut jobb lett
volna, ha a kongresszusi pártiak számára egy Budapesten, az ort~odox pártiak számára pedig egy Pozsonyba.n székelő vizsgáló
1nzottság szerveztetik. Ezen vizsgálóbizottsághoz lettek volna beter-

1!)4
j esztendők mÍ11den 1~jonnan meg>ábsztandó r nbb i és anyakönyrvezető öss:ees képess~qi okimta·i.
Yégtére megjegyzem, hogy a »v::tllástanító « kifej ezésre Mzve
hozzájárniok TVeisz Solamon kollég::t umm nézetéhez, mer t különben n,ttól kell tartanunk. hogy hov::ttov:'tbb a tanítók végzik majd
a mbbi-teendőket.
Bács- Tapolya.
GoLDFAHN

S. R.

Tekintetes szerkesztőség ! Bocsánatot kérek, hogy bátorkodom becses figyeimét igénybe venni, amennyiben én is az anyakönyvek vezetése ügyében felvilágosítást kérek, illetve a kérdés
megoldásához hozzá szólni óh.ajtok.
Főtisztelendő Singer Abrahúm rabbi úr ::t l\1.-Zs. Szemle
február h::tvi füzetéhen több kérdést intéz az anyakönyvek vezetése ügyében, melyekre :1 130. lapon vábszolni méltóztatik. Ad
1. : »A kerületek alu,kításánál tekintetbe vétettek a létező viszonyok Egy régi hitközségtől, mely rongára vállalja anyakönyveinek pontos és szabályszerii továbbvitelét. a régi jog meg nem vouható, míg a kötelességeknek megfelel. Y annak a keresztényelcn(•l
is kisebb és nagyobb. rosszabb és jobb lelkészségek.«
Ne tessék zokon venni, ha a választ a tényleges viszonyokkal megfelelőnek nem találom s ezt faktummal igazolhntom. A
váczi stquo izr. hitközséget képezik: Váez város, Duka, Hnrtyán,
Kis-Németi, Csomád, Rátót, Kis-Sz.-1\fiklós, Vörösegyház, Sződ
és Dunakesz helységek izr. lakosni. A:~: 1924. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet folytán a váczi izr. hitközséghez tartozó, fekvésök és közlekedésüJ~ folytán Vdczhoz ÍTányzú keriileti
helységek ízt. lakosai egy Tóth-Györkön szerveúmclő anyn.könyvi
kerülethez osztattak be, az egy Dunakesz kivételével, mely Ujpesthez csatoltatott. Ha Tóth-Györk eddig is rabbiságot képezett
volna, ha fentemlített helységek közlekedési vagy bármi más viszonyai Tóth-Györk felé gravitálnánn.k -- mint ahogy tényleg nincsen - akkor némileg érthetném e beosztást, noha igazságosnak
akkor sem tarthatnám. E beosztás semmiben sem mozdítja elő a.z
anyakönyvek pontos és szabályszerü vitelét a7. által, hogy a v(tezi
anyaközséget szétszakítja, mcrt a pontos és szabatos anyakönyvvezetés egy rendezett, a kor igényeinek megfelelő régi hitközségben
minden esetre jobban van biztosítva, mint egy még szervezendő kis
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helység n.uyaköuyvvezetése lehet, mely helységnek a kerületéveL c:
Ú:J inté.?-ményt kivéve, semmiféle más összefiigyése nincse,/. Ha pedig

a kormányt e beosztás által azt a cousequentiát akarta elérui,
hogy nz anyakönyvi kerületből idővel rabbisúgokat !'Llkotha::.son - mint ez a 2. pontra adott válaszból kitetszik - ezzel sem
lehet megbarátkoznuuk, mert eltekintve attól, hogy ily intézkedés
haladási és fejlődési tehetségünket és erőnket szétforgácsoluú,
ennek még jogi n.kn.dályok is állják utját. Tudjuk, hogy 1\fagyn.rországnak elég, tán kelleténél is több rabbisága van, láttuk nem
rég az orthodoxok felterjesztésénél is, minek hát azok számát szaporítani? Másrészt meg az izraeliták szellemi gyújtópontját képezzék necsak a rabbiság, hanem a kulturális intézmények is. Ha
mármost pl. Tóth-Györk anyakönyvi kerülete idővel csakugpn
r:1bbisággá fejlődnék, mit nyert azzal a kerület? mit nyujtbnt arra
nézve, hogy a kerület központja lehessen? Vácz ellenben fentart
egy 6 oszt. nyilv. népiskolát, melyben a kerülethez tartozó tanköteles gyermek ugy!'Lnazon feltételek mellett nyerhet oktatást, mint
a helybeli, és azonkivül élvezi a hitközség jótékony intézmény it
és a Chevra-Kadisát. Nyujthat-e aeqnivalens fejében egy ujonnan
szervezett rabbiság valamit is, mikor ott még !'L rabbi elijazása is
erejüket felülmuló vállalat? Azt mondám, hogy jogi természetii
akadály is forog fenn ily uj onnan szenezendő rabbiság ellen. "Mcrt
tekintettel arra, hogy eddigelé is minden izraelita valamely ra hbisághoz csn,tlakozásra kényszeríttetett, tekintettel arra. hogy miut
ilyenek az élethoszsziglan megválasztott rabbi fizetésére nézve bizonyos egyetemleges kötelezettségeket válln.ltak, kérdem, felmentheti-e őket az anya-hitközség e kötelezettségük alól csak azért,
mert önálló rabbisággá fejlődtele?
A II. kérdésre adott válasz nem elég vilttgos és a kérdé!'.t
meg nem oldotta. Főt. Singer rabbi úr kérdi: Ha N. N. házasulandó fél X. anyakönyvi kerülethez, de Y. rabbisághoz tartozik,
hol köteles az illető magát kihirdettetui ?
Szerény nézetem oda irányúl, minthogy a kihirdetésnek
más czélja nem lehet, mint a megkötenelő házasság nyilvánosságra
hozatala által az cllene netán fanforgó vallási vagy türvényes akadályoknak idejekorán bejelenthetése, továbbá minthogy sok ujonnan szervezendő anyakönyvi keriiletben, milyen az említett tóthgyürki, a kerülethez tartozó egyének csaknem ismeretlenek, az
imaházhan lisszegyültek száma pedig oly csekély, hogy az egész
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kihirdetés czéljára nézve illuzoriussá vetlik: okvetetlen szükséges
lesz a kihirdetést a rabbiság székhelyén eszközleui, mint ahogy :"t
keresztényeknél is a Icihirdetés azon egyházbau történik, hová a
húzasulaudók illetékesek Az anyakönyvvezetőnél aztán a már végbement egybekelés lesz bejelenteuclö a törvényszabta időben, hogy
így ne rendeltessék alá a lelkészi hivatal az anyakönyvvezető
nek - hol e kettő nem egy személyben egyesül - csorbítva és
megscmmisítve annak tekintélyét.
1\Iinden félremagyarázás kikerülése czéljábóllegyen szabad
végül kij elenteuem. hogy e soraimat semmiféle érdek nem sugallja, mert én sem rabbi, sem anyakönyvvezető nem vagyok, hanem egyszerű kereskedő, ki a hitközség adminisztrácziójábM csak
annyibau -vesz részt. ameunyiben mint iskobszéki elnök szerény
hatáskörében felekezetünk haladását és núnelen téren felvilágosoelását előmozclita.ni törekszik.
Vác.ö.
RErSEn LAsZLó.

*

A 1\I. Zsidó-Szcmlében és egyebütt megjelent czikksorok
után ítélve az anyaköuF rendezését czélzó miuiszteri reuelelet
nagy port vert fel Izraélbeu; és ugy látszik, miutha leülönös alknlmat szolgáltatott volna a.rra, hogy egyes rabbi urak hosszú
beadványokban és még hosszabb czikkekbeu s.·wbjectiv felfogásnknak kifejezést adhassanak
l\Iivel pedig a nagytiszteletü rabbi urak már ez ideig is tt
a tttuitó kicsinyitésén eleget fáradoztn,k, engedje meg kérem a tek.
szerkesztőség, hogy miut tanító és különöseu mint hitk. jegyző
(de nem anyakönyvvezető) az 1924. sz. miniszteri reneleletre voun.tkozó egy két megjegyzésemet előadh::tssam és hogy leülönöseu
dr. Klein I. urnak és társainak is felelhessek. Az érintett rendelet ugyanis megkívánja, hogy minden anyakönyvvezető bizonyos
qualifikáczióval birjon. És ez csak helyeselhető !
Mivel pedig a Hochmuthok, Kohnok, Kayserlingek, Kl einek
Löwök, Rosenbergek, stb. nem teremnek minden bokorban, de
még minden hitközségben sem - és mivel az ország zsidó papjn,i
közül sokan a hébe1·en kivül még ::tz elemi ismereteket is alig
birják: nagyon világos, hogy az annyakönyvvezetést nem a héberill tudóra, hanem arra fogják bizni, a ki a magyar nyelvben és
irásban jártas és a ki a rendeletben jelzett qualifikáczióval is bir
- tehát esetleg tanítóra, vagy moncljuk »vallástaniwra« is.

Van ilzonh;tn ug) auczen reHt1eletnrk egy uag)·on léu~·~·g-r~
hiány;t, melyre a t. olvasók figyelmét annál inkábh is felhi:ui
hátor vagyok, mirel róla ez itlrig m(•g s;~,é> sem volt (•s nuwl. llllllt
tu<lom, zavarólag is hat a:;: egész hitközségi 0Ptre.
Azon hiány petlig, ;t uwlyrP rámutatni kivúnok az hogy
nom történik egyuttal intézke<lés arra nézw. hogy az egy an~ akönyvi kerülethez tartozó izr. csaltulok knltusz tf•kintetébPll is.
hová illetékesek
Hogy ebből igen sok kellem<~tlens(·g szúnnazik, az búonyos.
Igy pl. ::wyaközségünkhöz előhb miutegy három júrásbeli zsitl(,.
ság tartozott. A m. rontlelet értelmében megalakultak mitl(]enütt
az' anyakönyvi kerületek és igy el resztettük a szomszétl járúsheli
fizető tagokat; azok pedig, akik jelenleg hoz;~,ánk tartoznak az
anyakönyvi költségen kivül, ha épen ugy akarják eg.~· krajc:>:árra sem kötelezhetők. E valóhan O< liózus körl'tlmén,1· megn eheziti a:;: anyaközségek hel.rzet(•t és m::tjtluem képtelenné trs;:i
őket intézménycik fenntartására.
A vitatkozó rabbi urak azért. szerény vélem(·n~·t>m szerint.
helyesen cseleke!lnének, ha eg_rmemorall!lumban figyelmess(· tennél~ a magas kormányt a rendelet hi:ínyo~ -vnltám és ha megkeresnék az iránt: egészítené olla. hog.~- min<lazon izraeliták. kik
egy anyakön.rvi kerülethez tartoznak: a keriiletben levő au,laközség egyházi, i~kohi és egyéb kiadásaiho ;~, i~ járulni tartoznak.
Ez sokkal lényegesebb, mintsem hogy fig~·Plemro ue m(·ltatnók; különösen azért, mert csak igy jutlmtnak a;~, Pgyes kii;~,ségok
ama helyzetbe, hog)' n, kor követelményPinek megfelelő kép:~.elt
séggel biró rabbit, vagy n,nyaköuyvvezetőt alkn,lmazhas:>anak.
Dr. Klein Jn,kab urnak pe<lig benünket n(•ptanitókat kisomira Heinével felelek:

csiuylő

So folgt Jeder der Methode
Dr an cr nun eiumal gewiihnet ;
Und anstatt dich drob zu scheltcn
Sag' ich Dank dir, wohlvcrsöhnet.

l{önneod.

W URliFET,n

lnNÁf'Z.

A mi a rendelet fölfogits(tt illeti, megfelel W. urnak Hir chler m· kövrtkezű czikke.
A sztwk.
MAnYAR Zsuu'•-Sz.:~u.~-:. 1 RSli. HI. Fiiz.
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Tekintetes szerkesztőség! l\leglevén győződve n.z izr. anyakönyvi kerületek új beosztásának fontosságáról, valamint n, 1\I.
Zs.-Szemle ez iránybn.n tn.nusított nagy érdeklőcléséről, bátor
mgyok !1 tek. szerkesztőséget felkérni, méltóztatnék az alább következő tuclosításomnak becses havi folyóiratában egy kis helyet
szorítani.
Tudvalevő dolog, hogy az új miniszteri renelelet értelméheu
a mi bakonyszéli hitközségünk filiális községeivel is abban a szerencsében részesült, hogy anyakerületet képezhessen. Az alakuló
gyűlést megelőzőleg már megindult ::t kerületben a mozgalom. A
kerületbeli jobb ér zelmü híveknek jelszava volt: szakítani kell a
régi slendriánnal, most itt az ideje, hogy olyan lelkészt válaszszunk,
a ki időnkint az évek óta elárvult szászékről képes legyen Isten
igéjét hirdetui; a hivek nagyobb része ellenben, habár szintón kifejezést adott :1ma vágyának, miszerint ő is szeretne néha prédikúcziót hallani, azön nézetnek szerzett érvényt, hogy az anyagi helyzet ez idő szerint nem engedi a drága kultuszt. Aközben - a
kerületben oly ált::tlánosau elismert tekintély nem lévén, ki ::t hiveket tömöríteni és n. jobb nézetnek megnyerni képes lett volna bekövetkezett a hi*özségi elnök ált::tl január hó 19-ére kitűzött
alakuló gyűlés napjn., melynek a szolgn.biró jelenlétében kellett
volna megtörténnie. De mert ép e nn.pon tartotta Várpalotn. is alakuló gyü.lését, a szolgabiró ide dr. Sándorfi kerületi orvos urat n.
veszprémi izr. bitközség egyik derék tn.gját delegálta.
Dr. Sándorfi rövid beszédben a gyí'tlés czélját fejtegette,
hangsulyozta, mennyire szétzüllöttek a h:1zai izr. hitközségele és
mily nagy fontosságuvá. válhatik majd az új szabályzat értelmében foganatha vett anyakönyvi kerületekre vn.ló beosztás. Az
anyakönyvvezető megválasztása kerülvén most sorra, némelyek a
Todesco-féle iskola tanítójára kivánták volna, az anyakönyv vezetését bízni, ki azonban a szabályzat tendencziájára való hivatkozással motiválta a megtiszteltetés visszautasítását és így megválasztatott ai eddigi »rabbihelyettes« kerületi anyakönyvvezetőnek
A jegyzőkönyv legsarkalatosabb pontja azonban e választást ideiglenes jellegűvé minősíti, miután ama klauzulát tartn.lmazza, miszerint abban az esetben, ha a kerület rendszeresen képzett papot választana, vagy a hatóság a mostani választást júv:'t
nem hagyná, <le még akkor is, ha a kerület idővel a veszprémi iz t·.
hitközséghez csatlakoznék: az idei választási aktus érvénytelen.

Nézetem szcrint általánosságban a vid(, ki 1ál::tsztúsokrnl azt
a véleményt lehet kimondani, hogy a jobb érzelm ü z~idók m"Yohh
sikert vártak az új intézkedésbőL De bizzunk a jövőben.
c-.
lYagy- Vá.?sony.
Hinscm,ER D.\ Y w.

*
Tekintetes szerkcsztőség! Az anyakönyvi rcndelett·e vonatkozólag, a J\I.-Zs. Szemiében eddig megbeszélt czikkekben többnyire ezen rendelet 2-ik 9-ából eredő jó hatás hangsulyoztatott,
mely szerint anyakönyvvezetökül csak ra.bbik alkalmazhatók
Ha minden hitközség rabbit vagy rabbihelyettest alkalmazhatna, valóban szép és üdvös dolog volna. Hitközségek, melyeknek
1000, 500 vagy legalább 100 adófizetésre képes tagjok >an, tehetik is; oly hitközségek azokban, melyek 50 vagy csak 30 tag últal
tartatnak fenn és melyeknek évi jövedelmök 1000-1500 frt. s a
fennidézett szabályrendelet alapján az anyakkünyvvetetéssel felruházva lettek, alig képesek a mai kor követelményeinek megfelelő rabbit vagy rabbihelyettest alkalmazni és kellőleg díjazni.
Főtisztelendő dr. Löw Immánuel főrabbi úr czikke szerint
vannak községek, melyek rabbifunkcziókat sakterek és sammcszek által végeztetnek Ily állapot mindenesetre tiirhetetlen, ha, :t
község azon helyzetben van, hogy a rabbisúgot méltóan betöltheti.
Hinni akarjuk. hogy ily visszásságole a ritkaságuk közé tartoznak, és hogy csak kevés intelligens taggal biró község is - h:t
pénzü~yei nem engedik -inkább rabbi nélkül fog maradni. mint
ily segédeszközhöz fordulni.
Most már felelet vár azon fontos kérdésre: miképen és ki
általláttatik el :1z anyakönyvvezetés oly községekben, ill. keriiletekben, : melyek rabbit vagy rabbihelyettest alkalmazni nem
képesek, de anyakönyveiket eddig mégis kifogástahtnul vezették '!
A felelet igen könnyünek látszik: a 2-ik §-na,k eleget teendií,
azon kerület, mely képesített rabbit vagy rabbihelyettest alkalmazni nem képes, más szomszéd kerületbe asztatik be:
De fontoljuk meg egy kissé a dolgot. Községek, mclyek
mostanáig önálló anyakönyveket vezettek, mindent el fognak
követni, hogy anyakönyeiket el ne veszszék Ezek el fogják bocsátani a kántort, kinek fizetésén esetleg rabbihelyettest tarthatnak. De e rabbi azután kénytelen lesz az előimádkozó, tanító s a
töhhi fnnkcziókat is végezni, mert a községnek többre nem telik.
~ ki nyert azt(m ezzel '!
14.*
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De a helyi viszonyok megfontolása is szükséges. 1\Iagyarorsz:ágon és leülönösen Erdélyben úgy a polgárosított határőrvidé
ken vannak vidékek, hol 500 O kilométer területeken alig akadni
egy zsidóra. Ily viclékeken vannak anyakönyvi kerületek, melye·ket összesen 3 O-5 O tn. g t:1rt fenn.
Főtisztelenelő dr. Beck bukaresti rabbi úr és hazánkfia
:t :M.-Zs. Szemiében közzétett érdekes czikkében (Kirándulás l1
bözöd-ujfalvi szombatosokhoz) olvn.sh::ttó, hogy a bözöd-ujfalvi
hitközség anFtkönyvei, haMr egy vn.rgamesterséggel és földmíveléssei foglalkozó egyén ált::tl, mégis rendesen vezettetnek BözödUjfalu most anyakönyvi központ lett. Területe 3417 68 / 100 O km.,
mely áll egy rendezett tanácsu városból és három járásban fekvő
136 helységbőL Főt. dr. Beck rabbi úr czikke szerint ezen hitközség oly szegény, hogy a mai követelményeinek megfelelő elöimádkozót sem képes tartani. A mint a ~1.-Zs. Szemle olvasói tudják,
a tek. szerkesztőség ezen elhagyott község felsegélyezésére gyüjtést nyitott. Hogy fog már most ezen község, illetve az anyakönyvi kerület a miniszteri szal>ii.lyrendelet 2-dik §-ának eleget
tenni ? Ki gondolkozott már erről ?
·
Szóval, szükséges volna, hogy olyan hitközségek, melyek
nkár nnyagi, akár n jelzettem földrajzi viszonyoknál fogv:1 nem
képesek rnbbit vngy rabbihelyettest alkalmazni, :1nyakönyveiket
egyelőre még a hitközségi elnök, jegyző vagy egy alblmas elöljárósági vagy községi tag, vngy orvos, hivat:1luok, tnnító által a
kerületi elnök vagy egy erre v:íhsztott bizottság felelőssége nl::ttt
Yezethessék. M:inthogy az ily kisebb kerületekben sokszor évenként legfölebb 50- 60 nnynkönyYi eset fordul elő, nem járna vá.llalkozásuk nagy fáradsággal.
A sznbályrendeletnek ily értelemben való kiecrészítése nézc.
o
'
t em szermt, szükséges volna. A pontok röviden ezek volnának:
H~ az nnyakönyvi kerület rabbit vagy rabbi helyettest nlkalmazm abszolute nem képes, az ttnyakönyvek vezetésével ar.
elnök vagy más személy bizható meg.
Az anyakönyvek helyes vezetéseért az elnök, a mecrbizott
személy, az elöljárásági testület vagy egy erre választott bizottság felelős. -- A tényleges anyakönyvvezető csak feddhetetlen
életü s az anyakönyvi intézménynyel inkompatibilis foglalkozást
nem üzö egyén lehet, ki az idevonatkozó sztthályza.tokat ismeri és

kinek neve é~ állása miudenkor ~•z illetrkes küzigazgatúsi ha t óság gal közlenclő.
Ha a község illetve any~1köuyYi kerl'tlet jöveLlelme annyint
gyarapodik, hogy képesített rabbit v:1gy rabbihelyettest kellölPg
díjazha,t, köteles ily állást azonnal remlszeresítcni. a, megvála-dottnak anyakönyveit átadni.
Az imént javasolt intézkedések rendeleti uton mihamarúbhi
sz~1bályozása által minden nnyakönyvi joggal biró hitközség azon
helyzetbe juthatna, hogy :1z anyakönyvek helyes >ezetése tekintetében az áll:1mn:1k a kellő biztosítékot nynjthassa.
Scmci.llBJ, Júz;;E~'.

Fehértemplom.

'.!'ek. szerkesztőség! Yonatkozm multkori tudú,;itú"oillra,
k6rem, hogy az orsz. iroda elnökéhez intézettside mellékelt levelet
nngybecsi.i. folyóiratába fölvenni méltóztassék; e levél képezi elj[tdtsunk igazolását s annak b. folyóir:1tában való közzététele ügyünkre nézve kiváló befolyással és fontosság~al bir. 1\Iaradtam stb.
LrrrE

YrL~IOR.

l!atcailÍ icraelita IIII!Jal,b'nyL'i, l'eriiltt.
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Schweiger :\ltírtou urnak Budape>len. - :Xat:'.)''Úp:n~ Hl'<llll! l'ziik'~:L:'''"ll<'k
tartom Xagy"ígodat anyaköny,·i kcrlilctiink állapnttlrú! érk~ it cni, ann:íl
is inluibb, mrrt egyedül :Xagyf'<Íp:od ar., ki "ZIJrnlt lwlyzt'tlinkhcn lwnnll·
nket blmogatni képes.
"\z l\!2-! /188G . ~z(unu Yalhb- ,:,. kiimktat<[,.;llg:yi min. relllll'ld
kövctkcztt:beu az anyaköuy,·i kcrlileti alakuló gy ll],:,.,t U58i>. tlecz. 21-<:n
megtartottuk é;; ott, cltehc felekezetlink lif!)'l' iduti bu"-p:(, lelkt'"'"":"tiil
és azon sáulléktól , hogy az anyaköuyn·t•zl'tiii állú,.;nak Pf!~· mr"l"m, ma·
gyar rabhin1l n1,·, hl'tölté:<c <lltal, felckt•zl'llluk ligy•:t i,m,:t egy ],:l":~sel
clőbbru

Yigylik, ,:, hitközségünk ni\'l·auj<ít hazafia" magyar szellemben

emeljük, majllnem

•·g:,,· hangnia g
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n hogy
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16,000 frtot tesz ki ,:s így az anyaltiinyn-czetíji állást l OOO írttal dohílhatjnk: c feltevésböJ
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kcr iil et cln ök P.

- Aláirva : Lippe Jfór, Piltiik. LipzJe Yi/mos, jrgyzíi .
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Anyakönyvi kerületünk február 17 -én tartotta meg kerületi
közgyiílését. Az anyakönyvek vezetésére vonatkozólag abban történt a megállapodás, hogy f. é. május hó l-jével egy szeminarisztikus szakképzettséggel birói m.bbit fog alkalm[(.zni. Fizetése fix
600 frt, 200 frt Iakbérilletmény, minden a kerületben történő
esketésről 3 frt s az úti-költségek megtérítése. 'I'ovábbá a házasulandóknak itt helyben történő 3-szori kihirdetéseért l frt. A
költségfedezetet egy minden községből kinevezztt tag - készítette a járulék az állami adóknics szerint 8°/0-ot túl nem haladhatja. A gyülés nagy részvét me!lett a legszebb r endben folyt le.
Battonya.
SPITZER I c:ücz.

*
Tekintesos szerk esztőség! Tis7.telettel kérlink fölvilágosítás t
a következűre nézve: Oly egyént, kinek itt nag)- birtoka van s
ideiglenesen itt tartózkodik is, jóllehet másutt fizeti kultuszadóját, lehet-e azt - a miniszteri anyakönyvi rendelet 3-ik §. c)
pontja értelmében - itt is, az anyakönyvi költségek hozzájárulása czimén, megadóztatni: igen v'a.gy nem? Maradtam stb.
Zala- Lövő.
STEI~ER Eo E.
A szerkesztőség felelete : Nem.
Bátor volnék a, tekintetes szerkesztőséghez egyszerény kérdéssel járulni: nem volna· e czélszerií, ha n l\1.-Zs.-Szemle, me ly az
anyakönyv nagyfontosságu ügyét fölkaroltn, azzal is hozzájárulva
az anyakönyvek végleges rendezéséhez, hogy az összes zsidó keresztneveket magyar fordításb:tn közölné? Maradtam sth.
Dicsü-Szt.-J.lfdrton.
GRü:N

la

·Á ez.

:?O!
1\:kiutetcs szerkesztőség! A .:H.-Zs. Szem le nagybeesü füzekiben több oldalról tlgyrlemrc méltó módosításokkal és t<tnácsokkal
j:irnlbtk a zsidó anyakönyn•k vezetése körül fölmerült kérdések
helyes megolclásához. lgen tisztelt anyakönyvvezető km-társaimnak sziutén jó szelgálatot Yélck tenni, midőn c tárgyhoz szólni
óhajtok és azért tisztelettel kérem a tek. szerkesztőséo-ot horrv
o ' . b.J
b'!íÓS soraimat közölni sziveskedjék.
ElYitCu:hntlan tény, hogy a korrekt anyakönyvvezetés nomCi:iak állami, hanem egyszersmind vallásfelekezeti ügy is. 1\fco-•

t>

uyugn1ssnl Yetti.i.k a m. k. vallás- és közoktatásügyi miuisztor úr
ama nyilatkozatát, hogy az anyakönyvek uj rendezése a vallás
üg:·eit nem bolygatja. Senki som fog tehát bennünket hibáztatni,
ha az anyakönyveket helyeseu vezotvén, az államérdekek megOlása mellett, saját vallásfelekezeti törvényeinket is érvényesíteni
akarjuk.
Ezek ntáu bátor leszek igen t. kartársaim figyeimét következökre felhími: Ama szomoru tapasztalattal szemben, hogy ittott találkozunk hitsorsosokkal, kik héber nevüket nem ismerik, bár
ezt tLLdJliok több rituális szertartásokuál föltétlenül szükséges,
jónak látom, az ujonszülött magyar neve mellé héber nevét is
bewzetui.
Azonban eu nél sokkal fontosab bnak és szükségesebbnek
tartom, hogy a törvénytelen szülötteknél világosau kitétessék,
hogy törvényteleusége mely kategóriához tartozik, mert esetleg
olyanhoz is tartozhatnék, melybeu a törvénytelen szülöttck sohse
köthetnek házassági frigyet törvényes szülöttel.
Ez vallástörvényeink alapelveivel összefüggésben lévén, az

auyn,köJJ.)'vvezető vétkes mulasztása, tudatlansága vagy közönyös~ége által azon anomália fordulhatna elő, hogy vallástörvényeink
ellenérc tiltott házasságok köttetnének l\Iár ez is mindenesetro
figyelemre méltó ok arra nézve, hogy az anyakönyv vezetésére,
illetőleg az esketés- és elvúlásfunkczió vezetésére, oly személyek
nlkalmaztass:mak, kik a kellő qualifikáczióval bírnak, azaz, kik a
vallástörvényeket tökéletesen ismerik, mert semmi sem képes
többé helyre hozni ama, hib{tkat, a mit avatatlan fő és kéz az
anyakönyvekben elkövethet. Kiváló tisztelottol
.Moó1·.
BücuLEn

r.

..

Tagadhatatla.n, hogy az allyak0uvyi teriiletek beo~zt[u;áml
a kormány abpot rakott le a hitközségek területi szervezkecléséuck a jövőre nézve, de n. miclöu megengedte a hitközségeknek n.z
1wyakönyvi kerületeket, orthodox és neolog kerületekre ujabban
s~:étforgácsolni, n, midön azon hatúrozmánynyal, hogy egy és
ugy11.uazon kerületekben ki.i.lönféle árnyalatu központole is lehet·
nek, azon felfogást szentesítette, hogy az anyakönyvvezetést nem
állami, hauem felekezeti ügynek tekinti, kérdés, nem nyújtott-e
ujabb táplálékot a felekezetünk kebelében dúló pártoskodásnak?
'l'ény annyi, hogy tudtom mal egyik orthodox hitközség következőkép okacbtoltn, valósziuüleg vett minta szerint, a kért külön
anyakönyvvezetési jogot: ». .. flagrans lelkiismereti kényszert
involvál, hogy mi más f elekezettel egyetemben tartsunk anyakönyvvezetöt, és ennek r évén megaclóztassunk, minthogy nekünk a
neologok ja,vára még csak adózni is vallásilag meg vnn tiltva ... «
A. rendelet két irányban tehetett volna nagy hasznot: hrt a
rabbi qualifikáczióját pontosrtn köri.ilüja és semmi kivételt nem
enged; és másodszor, ha a terület-beosztásban is az igazi czentralizácziót viszi keresztül, melynek értelmében egy helyen csak egy
auyakönyvi központ lehet. .l\lindkét pontban azonban a rendelet
oly nevezetes engedményeket tesz, hogy én - megvallom - a,z
uj alkotás dicsőitőit nem igen birom megérteni.
Végül hadd vessek föl egy .finrtncziális kérdést: oly egyének,
kiknek valamely anyakönyvi kerületben birtokuk va,n, melyen a
nyarat tényleg töltik is, ha más hitközségnek reneles trtgjai, kötelesek-e vajjon azon anyakönyvi kerület szi.i.kségleteihez is adózni,
malynek területén birtokuk után is fizetnek állami adót - igen
vagy nem?

Gyün,qyüs.

*

\\' ElSZMA~N

N.

\\' eisz t:lalamou lugosi főrabbin:tk mult számunkban közölt
beach[wya Krassó-Szörénymegye :tlispánjához tudtunkkal még
nem nyert elintézést. A. fontos ügyet felkarolta Szeged községe,
mely országszerte fölhivja a zsidó községeket, hogy ez érdemben
a közoktatásügyi miniszterhez forcluljnn:tk.
Az elfogadásra ajánlt kérvényre nézve teljesen eligazit ann~k
befejezése, .melyet ime szórul-szóra közlüuk;
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E:r, Íl-i P~J ok arra, hof!y a hitkilz:-:t:J!l'k ,:nkk,:t ii~~ZPI'~y 1 •zíPt\·t·
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Szegell azonball llemcsak szól, hanem cselekszik is. A körlevél. melylyel kérvényét szHkülclte, egyebek közt ezeket mondja:

hng~· hitkiiz:<l:!-!:,:lll'k k<:p,·isl'lií J<>,tiiktl' sn.i:ít Pr<·jélwz kl:p.,~t azinJén ~ii:::ö11

.'ll:isodik k<:r<:,ii11k t<·h:ít :1~, i<•gy••n szin•' t. l'lniik

•\z anyakciuyd kcriilrtrk alnkiM~a rg~·r•:Azt azt :t j<)tlikouy k<'n~·
~zcrt

lll'

!uln hntni,

ki if!t ti's·;fó'wlijat ,:, ne riarl.ion ,.j'"zH az :Íi<lnzatt•',], uwlyuél gylhnöle81;.

ziihlwt a magyar Z>'i•lú f,.ll'kl'z<·t n<'lll hozhat .

hozza meg, hogy a tckintélycf'eiJb hitkii,-.ségck míín·lt papokat n 1-

~zj,,., dlasz:ít k<irn•, hitrokoni ii<h·iizldt.-1 vagynnk. A SZ<'gf'<li

kalrnazzanak. Dc másnlszt megadja rtTe a lc·hdiis< 1gf't iR n krriildh<'z tar-

zsid,) hitküzf<!:>; kJ:p, isPiii tl'stiill'l<'; !Jr. Rrjs<l L~sú, dniik. Kuli11yi Zaig-

tozó

z~idó

polgárok anyagi ho,-.z:íjfírnláKfílJan.

Ezcutul még csak arrúl kell majrl gondoskodnunk, hogy a Hwp;yar
ZHidó hitközRl:g<•k szolg:ílat:lra. alkalmaK papokat nevcljlink, kik a vall:ís
jgéit magyarul hirdethetik éR akik egy:tltahtban a míín•Jts,:g ,:~ halarl;í~
utján vezethetik közRégeiket.

Jnowl, jeg-yr.fi.

Melegen ajáljuk a szegediek kénényét elfog:\dá rn, lelke
Jlt'~hlrljukat kihetésre.

Jli\ZÜD-1 ' ,TF.I [ , j",

Bözöd-Ujfalu.
Alig vezethetnők he gyüjtésliuk legujabb eredményét méltóbhan , mint a következő levéllel, melyet a czeglédi hitközség no\'(•ben Yáracli Dávid elnök ur iutézett hozzánk
19 1886. sz.
A :Jhgyar-Zsidó l::lzemle tekintetes l::lzerkesztőségének BLldapest.
A szarobatos prozeliták ügyében közrebocsátott felhivásuk
a tisztelettel alulirt izr. hitközségi előljáróság előtt is meleg viszhangra talált s csupán azt kell sajnálnunk, hogy a bözöcl-ujfalvi
hitsorsosok segélyezésére, csakis 10 frtot adományozhatu uk, mivcl
hitközségünk pénztára külömben is nagyon meg van terhelve.
l\Iidőn ez összeget továbbitás végett átküldeni szerenesém
van, azon ősziute óhajomnak adok kifejezést, hogy vajha koronázná siker a megindított jótékonysági muukálatot s hogy hitsorsostünk hozzájárulásuk által biztosítanák e kis község lételét.
Czegléd) 1886. február 1-éu.
Kiváló tisztelettel
Az izr. hitközségclölj{u·ós;lga :

Ujahban

VAR.WI DA VÍD.
hitk. elnök.

adakoztak~

Dr. Pfeift'er Fiilöp Győ>·. 5 frt. "Vagyok Mtor a b.-u. ~zeg-c:ny hitkiizRt:g ~cgc:lyczésérc c csckélpéggcl hozz<íjáwlni azon szcrúny Htcgjcgy:t.ésRel, hogy tahin lehetséges Yolna azt a küzséget JJcluluy <:,·cn :lt <lllaJHlú
~ub,·entióbau ré~zcoíttdcni "" adakozók n:széról, mcrt cg)'f'Zt'r s minclcnkorm alig lesz segítve bajuk on. Hészcmröl ~zi,·escu e~atlakoznm." -Hcltmann Lajos főrabbi gyiijll:sc HódmedJ- Vásárhely: H fr t. "í:iinger ;-;;[ndor Ugyvéd urnál egy thea-cstélycn." - 8<· halfer 8. :\lcir gyiijté,;c Feketchegy (B;ícsmegyc): ~thaffer H. Múr
kr, rlr. Rei~z }'. 1 frt, )lar)Jcrgt•r
K l frt, Beek G-y. 50 kr, Sclmffc·r H. l frt, Ktcinitz 50 h, H. J), 50 kr,
Schaffcr Lipót 50 kr, í:;elutffer ]),[\'id 20 kr, .\.l:íraluím 50 kr, EngJer 30
kr, Holelmann Sám. 20 kr, Gruhi Hermann 20 kr, Liibl Himon 20 kr
Hollender 20 kr, Kolin Ltlz;lr 50 kr, Stark Armin 50 kr, Schwarez Arlol;.
20 kr, Langer II. 20 kr, Dcntsch JI. 10 kr, cis;;zc:;cn 8 forint 80 kr. Hoffmann Mór tanár Nagy-Kanizsa: 2 frt, "a helybeli fögimnázium ;1. ,:H
6. oszt. izr. tannlók gyiijtése." Izr. hitközs<:g Czegléd: l O forint. Eenglmann Hermanné gyUjtése Dicső-8;;ent-ltlá1·ton: Engelmann Ilcrmnnn

:,o

2 frt, En p;clm:u•n H ennaum: l frt, (h·i in lg-JHÍc·znc: 50 kr, (:rii 11 Tg-n:Íc-z
l frt, Ilir,;c h ltíni 50 kr, Aln·alHím F:ínni 50 kr, (:riinArlolf l frt. (~riin
A•lolfn é 50 kr, Oriiu D:h·icl 50 kr, 1\'ciszhur;; ,Jakah l frt. Karpf :--;n 11111
GO kt·, Brann Fcrcncz 20 h, :--\chll'arz Ip:n:íc-z 20 kr. Joscfo,·its )f:írk 11 ,
Bal:ístclke l frt, Deutsch-testdrck Ó-Kocs:írd 50 kr, összesen 10 tilri 11 t
!) Q kr. Berger Yilmos gyiijtésc Súrbogárrl: Frank Izs:ík 4,j krajcz:ir.
Stampfcr K. nrn{j 30 kr, Steiner Ip;m\cz 15 kr, !)midcg :;\[úr 10 kraj cz:ír.
Krausz P iilöp 10 kr, Kraus:r, Adolf 10 kr, Kalisch Múr 10 kr, Stampf.- 1•
Láz:lr 10 kr, Berger Yilmos 20 kr. A kiiYctkezö tanulúk 10 -10 krt
adtak: Krau sz Emil, Stampfcr Inna, 5-5 krt: Kmi<leg :\[ari, !)trinl'r
Giza, (h-af H ermina , Ileich Katalin, Kanitz Dinúra, Rcich Ete!, Eáni cz
)\ancsi ; 4 - 4 krt: Glancz Katic7.a. Gl. Irma, (:L Berta, Ul. Katalin;
3- 3 Jut : Lichtenstein Katalin. Lii\\·i Yilmos. Fis<' her ,Jolán. l rittol J ew•
Kohn l\Ianú; 2-2 krt: Kali,;ch Kati. K. Sz~ra. K. Ip;mícz, Fisther J):í:
Yill, Alpern Hmlolf, Deut;;ch Adolf, \\'ittol, Dcut•ch L~jos, l'znk"r (:y u la;
1 - 1 krt : !)alamon Géza. Stransz )liba, ii'"""scn 2 frt 70 h. - llr.
Goldberg lhfacl filrabbi g-ylijtéoc Buda: zsidú hitkiiz,ég- 10 frt, Cht•, m
Kauisa 10 frt, izr. uöcgylct 5 frt, ö,;szcsen 23 frt. Steiuer Ede kt•r.
mb hi gylijté,;e Zala-Lo'tő: " 1\.iildöm azon rrnu:n_,-hen, hogy alkahuilap; kt-riilctiinkhcn is fog sikc'rlilni ez összeget m:mi admu(myokkal sza porita ui. "
hr. niiegylet 2 frt, Brlickncr .Jnl c"a kionoS?.ony l frt. ( ~er<tlnaun Lipt'•t
30 kr, Stmnsz Miksa 30 kr, Ilirsehl :-\úm. 50 kr, Dcnt,;ch S:ím. C>O kr.
Fridrirh Antal 50 kr, Xyitrai J . 30 h. 1\.aufmann .Júz"cf 50 kr, Iloft'manu :->:ím. 50 kr, Bodau;oki J. 40 kr, L:t•ithcnfc ltl .J. 40 kr. Schwal'l.
Jgn. 20 kr, l>opper Jak:1h 20 kr, Anh•tein t:Ynl:t 20 kr, összeora 7 frt
8 O kr . - Iio~hmnth .l br. g~·iijh:", : t: riillft>ld .lp:n:íno;. Enying: 5 fr t. Budaptsle'!: Drnckcr )J,·,r l frt, Bloch )[úzc, n rahhikc:pzii duilkt• l f•·t.
Dr. Goldfahn féírabbi gylijtt:o;c Bács-Topolya: .\,l:ím All.•ert 30 kr, A•llc-t·
Manó 30 kr, R eiter .Jakab 20 kr, X X 20 kr. );'_ X 20 kr, X. X 20
kr, dr. IIatlz~i ,):\no:; 2 frt, Hack,•r BenJ>it 50 kr. Etbtein Ig-n(~t·z 4.1l kr.
Csillag X:ínrlor 20 kr, Schiiffer lstdn 20 kr, 1\eer Sliilla 20 h, H:li<Jn,ka
Lipót 30 kr, X. X. 30 kr. Hoth ]):ÍYÍil 31l kr, lliriwhfl'hl Ig-n:ít·z 31l kr,
ü,;szesm• (i frt 10 kr. Mnlllll Knmn tanit•'• gyiijh:;;e T'tíg·T'tc-'e: X. X
l forint, i\Inntll Samn 50 krajez:lr, Kali,;c•h JakalJ 20 kmjcz:Ír, llanczi~
~J:í,·k 50 krnj•·z:ír, Lriw_,. lgn:Írz 30 krajez:Ír, Huhig Jakah · iíO krnjt·z:ír,
.:'\. X. 60 krnjcz:ír, ö;;szscu 3 forint 60 krajcz:ír. .-h országos rabbi·
képző-intécet fels(f tnufolyanuínak hnllp:atúi kiiziil: tlr. Herzog Manci l frt,
Zieglcr IgntÍ<'z 2 ft·t. Kccskemt:ti Lipút l frt, Ei~lcr Mátyás 50 kraje7.ár,
l'inkcnfeld Kamn 20 kr, Blau Lajos 50 kr, Elza,-z Bcrn:ít 50 kr, Schwan·z
?\liba 30 kr, Flcsch .-lrmin 40 kr, Fi,;eht•r Etlt• 20 kr, Feldmann Józ:<ef
20 kr, Untte11herg P. 2 frt, •tlr. Fisrher Uynln 3 frtja mtír ki volt mn·
tah-a ) ti,;szcKCn 8 frt RO kr.
:--\pítzl'r Héza ,:. ~pim Ralnmou b')'iljt.:8e
a Dtbbuk Clwberim egylet tn ;.d ai kiiziitt, , lle~·lit•: clr. Barth Jakab egye·
t<·mi tnwír 3 m:írkn, th·. Bt•rlinet· tau:Ír 2 m., Bikhah•• ~tntl. phil. 50 pf.,
Blnnt<-nthnl Kt. phil. 50 pf., Boncly st. ph. l m., EpjwnsteÍll "t. ph. l m.,
1-'enc·htwang- st. ph. 1 111 ., FIPÍK<'Mulckcr st. ph. l m., Gottlieb eancl. pbil.
l 111., (: r:tiJfiW,;ky st. ph. iíO pf.. Hc•ppner st. ph. 50 pf.. Heuuu\ou t. ph.
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iiO pf., 1lr. lliltkshcimrr tnn:Ír :i m.. 1Jir~eh Ht. eltcn1. 1·::;o 111. , dr. Hofl'nt:1tlll t:111:Ír 3 lll., Klein st. ph. l 111., dr. Kottck 1 m ., Lamlatt l'aJttl plt
l m., itl. Miinz l'>Utd. ph. 50 pf.. i(j . .\lii11z st. ph. 50 11f., l'ct nehu ii'H k\'
st. pl1. l 111., Ho"CJiber~ ~and. ph. l nL, BaudJer s t. p. l nL , .~:lrh lcH in gc:r
itl. l:, i(j. ;;t. ph. l m., Spira l':llld. ph. l m., Spit:r.cr M. }l h . l m., Sumnwr st. ph. 50 pf., \\-eiHgnrtcn ~t. ph. 50 pf., 1\'rCtiCllllcr s t. ph. 50 pf.,
iiRsze,cn 36 1n:írk.1 =22 frt :Ji) kr. - iliielder P. rabbi g')' üj téi:ic lJ1oó1· :
»Ganz! :.\lúr rsnl:ídi iiJuJcpél_n:H« 10 frt. Moó ri iu. lritkUzség 5 frt, ÖHszc;;cn Li frt. - Fricdliindcr Lipót gyi\jtésc BudazJest: Krakaucr Jaka b 1
frt. Kr. EM:h•r nmii 50 kr. Kr. \"ilmos 20 kr. Kr. Jol:ín i.lO kr. Kr.
Bl:mka 20 kr. Neugebaner Yilmos l frt. ÖHRZCHCll ;; frt 20 kr.
ErniftÍ A. ll. lmdape;;ti bankár tanácsára készittetett a l\ L-ZH.
~zcmll• ,zerke;;ztőségc 50 drh 20 kros s.~ehényekből álló gyi(jtő-krYnyrccs
l.·iJ.ct, ng~- hog,Y egy eg<:"" il ,Y kiiny\·ccski' l O ft-tot kép,-iscl. 11.1' apró
gyiijtt:,.ck c"zkii;déoúe eddigelé 35 ily köur,-cr,;kc ,-au forgalOJnhan, 3 ;3 a
fiidrn5b:1ll, :2 a 1·itlékf'n. Eikeit eddigelé G, egy Fehén:á1·ott, négy Bndape:;tcn. Gyiijtü amott : Bernstein Sam. né1· megnei-C:>~t:se nélklil: 10 frt.Budapesten: C::ulcermann Jakab gyi ijté,;c: Kroubergcr és fia 1 frt, Unttmnun Sarolta, Seintcr J. á 40 kr, J3oscháll, C:>~11kc rmamt Jgmíc:>~ Knsti<t,
}':ilkoYics, Goldmann, Goldstcin, Uuttmann l\f., Jellinek Prágnbúl, Klein
L:j-1\.éc,kc, Kolm , 1\Ics~ingc r Czr<'zilia, l\IorgeJtstem, NenfciLl, Put:r., ReicJ,,
~iugcr, Tymnucr, H omouna :l 20 kr. Az m·s.~ágos z'zr. tanitólcépzőben: Bfír<Í~z, Bl'rgPr, Ehrentlníl, Enge!, l<'ucl1s, Goldbergcr, Gottlicb, Jler<':r,kn ,
Hoch, K eim, KlciJJ, Kran,;;r,, :\füllcr ;í 20 kr, :\[a ndl Jg11. 40 kr, J'ollák
Károly. :\IaJHí <:ti :\Iór, i:ltciuhardt, Stcinrr, TaulJ, Totis:r., 1\'citi:>~bcrgcr ,:"
Zenz l ,í 20 kr, összesen l O frt. - Rosenbawn Arlolfru: f-8 cb·. Schuscltnyné
gyiijtc:~e, ué,- mPgncn:r.ése nélkiil ;)4 frt (j Q kr.- Dr. Links A1·mia gyiijtíi, n. n. 10 frt. --;- Dr. Lciw Samu gyiijtő, n. H. 10 frt, ös::;zcseu 50 frt.
H"ei8z Gáúo1· hitoktató Czer;léden il"- általa nők számára szcrkes:.'.tt'tt imakönyl'])öl 12 pélcUnyt klildi>tt a körctkczü [c,-él kiséretébeu :
A "bö:>~örl-ujfahi" hit~orsoHok scg1{]ye:.'.ésc ir:\ nt kUz:>~étctt me leg
fC'lhiníRnk YÍRzhangra talált mim1en :>~si dó kelJelben s csak a:>~ sajmíla to,,
hogy nin('R mindeukiuck mócljábaJJ, c nemes ezélhoz ílllli)'ÍI"al hoz:>~nj;l
rnlui, a mennyit szi,-e sngallauna.
A tisztelettel alnlirt, ~zerény néptanító és középiskolai hitoktató
JJátorkdik 12 drb általa s:>~erkesztett "Tcchinos:>~" imák izr. nők sz~luulra
czimii könyl'ct külcleni, azon reményben, hogy e könyvek olvas>Ísa rireghiteni fogja a l'allásos ~zikrtH, mcly a bü:r.öd-njfalvi izr. nők s:>~ivébcn kigyullarlt."

Február hóban, a füzet zártáig beérkezett tehát készpénzheu 210 frt 55 kr. Mult számunkban kimuttatott 523 frt 6 kr.
Az összes adakozás tesz eszerint eddigelé 733 frtot {s 61 ht.
Ez összeg a Pesti haz:'ti első takarékpénztárban van gyümölcsözőleg elhelyezve.
· A gyUjtöknek és a<htkoz6knttk ösRzesen és egyenkint szives
köszönetet mondunk.
Folytassuk!

ÉRTESÍTŐ.
Országvilág.
Két költség-vetés.
Y ettlik a pesti és szegedi hitközség é1·i jelentéseit, melyck az iMn
is ün endetes tanuságot tesznek az ország két elsö községének anyagi é,
erkölcsi gyarapodásáról és halaclásárúl.
A pesti jelentés hangsulyozza, hogy » Yi~zonyaink között nincs eliíkelöbb és :ílclozatokra méltóbb hi,-atás unk, mi1tt ar. a hatíts, melyet i~ju
s;lgunkra oktaUs ~ a felekezeti feladatokra l"aló mű1·elt clükétizités által
törekedünk gyakorolni. « Ez ügyben a:r. ;íldozatokkal egyenlő szincn :\!lottak az ercrlméll)'ek is. Az ifjnsági istcnti,ztclct az idén nuít· a küzl:piskolai ifjusríg összes útiztályaira s n polgári iskolákat l:ítogató lduy-nöl-c nMkekrc is kitc1jedt. Szombnt- és iinnepnapon három ízben tartatik az ;,_
teui ti sz telet n Yalh1stan:lrok 1·ezctésc alatt, a kik maguk ,·égzik n telj~,;
'zcrtartá st. A hitközség külön imakii11yret ,íJlittatott össze, mcly a héber
tiZÖYegcn kil'lil a magyar fordibist is tartalmazza.
A talmud-tóra reorganiz{tltatott. ».-\.:.'. c reorganiz:ícziút clükl:Szitii
clőtCJ:jesztések, illctöleg a !.elj es tanácskozási anyag a 1llagym·-Zsidó Szem[,,
1885-iki októberi fli:r.etének tanUgyi rOI"attíban köz:>~é Yan té1·c, a hol az

érdeklőelő t. kt:p,·isclő uraknak a:.'. njjászcn·ezés intnyáról és az abban
uralkodó szellemről, ugymint az clöljárós;lp;ot C7. njjás:r.ervezésben ,·ezérlö
s:>~cmpontokról s a:>~ érvényben lévő tanterv ré~zleteir{íl is tudomást ,·enni

alkalmnk ,-an. Megelégecléslinkrc szolg>il, hogy C7.en, a hitközségi elnökség
beleegyezésével eszközölt publiktlc:>~ió cidél.i jeles s:;akférfiaknak az ügyhöz
l' alú hozztíszóh'tsa kiinduló pontj:lnl szolg;ilt éH ~zolglll egyfolyton, miáltal a talmml-tóm iskohík szenezésénck fontos és or~zágszerte égetön:
váló kénlésében tett kczdcménYC7.ésiink kiilsü hatása is clömozdittatott.
1\% njj:lszcrvezés által clő 1íllot; igény~k kl:t nj tanitú-erőnek nlkalmaz!lsát
tcttt:k K:>~iikst:gessé. t;gyanis iga:>~gató tnmírnl 1h·. Bacher Vilmo8 rabhikt!pzö intézeti hmtír urat c:s tamb·úl ScMn Ddl'id hitk. hittamír urat nc1'\~ztilk ki az int1:zcthez.« -- A héber tanfolyam t•gy 2. oszhilylyal bö\'ült

2 12
ck n kii:~;iin":~ rcl,li~rlé nr m p:írtolja k Pllii kc:p: min rlk é t oszhíl,,·Jm :lG tn-

2 1.')

.A hi'.~épiskolai w llrí.wktahÍ8 ~tt'rn r\.bra h :ímhan ha n nntlik
n'ml!'~ tnn:írt m ·Prt. A hitoktnbí ~ lflf\.1-hc' n :1 kiií~~égn ck nrm kr,·c" r],
11
mi n t 21.21:1 forintjába k criilt: :1 tnlmntl -t<'• dra elő nu i níll~·oz,·a 2H5 0
fr t .•\ fi ni~knla clöir:in.n-:atn l:l, 7 :l!l frt: r cwlkiYiili s:r.iiks<'~lctkt:nt 5 0 0
'
uj drmi i>l knh berendezéBe: a lc:í nyi sknla 71 fl 7 fr tbn k r1·iilt.

ér telmében n z nny nkönp·eléssel Gold heim Lipót biza tot t meg,» ki egy uttnl a

A kii:~,",:p; oktaUsi intrwl(:n)·einck s tn.tiR zt ikni a dntn i: fi11i~ kol:íba

hitk. Yal!H stamírainnk á llományában fog helyet foglalni .« Yolt tn,·al 2 2G G

nn lc't járt. -

tott . K ultuszjá1·ulél.- ez imén ],cfolyt H IS5-ben !)J, 7 GS frt , az adózük oz:íma
5669. Az a dom:ínyok összege tett 1885-ben 2G, 17 G frt ot 82 krt. _
Elin téztete tt 8 G4 2 ligydarah. Tarta tott 14 elöljárói, 110 Ugyosztá h ·i é;
bizottsngi, 1 O v:ílasztmányi és 2 k özgyülés. -

Az anyak öuF i re,;dclet

.i :ht üS l, lr:í Hy iskohíhH j:írt 469 , tnlmn<l-túníba jór t 7 3.- A kik Ulrliitt

sziil ctés (3 1 8 tötT ény telen), 53 5 esk etés, 1 5 O7 hal áleset. _

hi tokta !c'J k :í l tn l l•itnktn.t:ísb:m n:;;:~,cs iilt n kiiY-épi:dwhíkl•a H : l G2 2, (ht ,·al

t ns 294 ügydarabot intézett el ; h:ízassági per elintéztetett 12G , v{tl ás

H:ll), n polg:í ri iskol:lkban : 17 8 0 (1 :12 :1 ), n m:piskoUkhnu G:í4:)
(í) 12 .í ) . .Mindih;;;zc 11.068 , tan1l D95ií. Föl volt lllCllb-e a h itk. clP mi 2
i:-lwhíj:lhaJl 1)21. 4 78-aHpedig 1G47 tl:ll'ah t:111kiin y n •t k nptak , tt(Jj
h:h:ísban 42ö nö,·enclék n:;:;"csiilt.

1'1!-

15, r halic:r,:Í 4. - A j elentés 'dgii! megemléke;~;ik Steinhardt, Jlontefim·e
és dr. Rózsay haláláról.
A budget összegező tételei : sziil.-séglet 228,554 frt 7 9 kr. Fede~et
213,358 fr t 90 kr. Hiány 15,1 95 frt 89 kr.

A s:egényel.: gyámolitá.•a i" rh:g Hagy nninyokat öltii t t. R c]}(]e"
hn mn ki nt i ;;egélyre fordito t tak 3:)0 '7 f r tot, :1donuínyokat :l 4 72 frt l're.Í<:ig a tltak , trli k ios;"tásr a 1 91:) fr t került, n huS\·titi élelmezé~ 18!íG frtm
ru got t, rlij tnlan esk etés 17 8 ,·olt, 29 ~;"egény a rn közt 100 és 200 f\·tj;lYal ;}3 0 0 f rtot o~:~;tottn k k i. Kun os l p;n iÍe:r, tnmír 400 ú ·tns iis;~, t(indijat
ny ert ; ösztii ndijn t kaptak még Herzog és Fisr h er r nbh ik. h n.ll gatúk ,:,

A rabbiu:í-

*
A s.oegedi hitközség j elentésében nemcsak n rendes hitközsógi, hanem a község :Utal k e;"dernényezett több ot·szágos iigygyel is találkozunk.
Az isteni tiszteletnek rnéltúbb elh\ tásn bch a tú tanácskozások tárgy:ít
képezte. A förabb i, dr. L öw Immá nuel 33 hitszónokl atot tartott ; nlknlmi isteni tisztelet 7 •olt, j elesiil a nöegylet 5 0 é,·es és a kö;~; ség 100 é ,·e,;

Bem a uer els Drlcj müegyc temi JLÖ \"endékck. 2000 frt a s;"Ukölködő Jrit-

fómlllása ün nepein. &egénygyámolitásra forditott a község 3 8 7 frtot, és

kiizség ek nck temv lomépi tc:s ezélj:íra adn.tott. Ezt » annál is inldbb kPl-

követésre méltó p élda, hogy ez összegheu últnl:ínos f0lck ezeti érd ekek ist:í -

lctt kiitl'lrssrg- iiukiil tekinten ün k , m int h o~r nu:ly f:íjrlalommal n;"t k dl ta-

polása is szerepel, igy a buclapes ti izr. siketném:ík. n bécsi izr. vakok és

pa :-;:.~tn.llllmk, h ogy még- oly h elyr-k en is, h onHa n a lcüló'nböző jeleke.~etel.·

rabbikép ző-int éze t segélyegyletc. A chena 5 82 frtot os;~;tott ki . A sze-

tl·mploma i é:l i"kolni c;"éljn ira )JÖ segélyek J1ynjta tua k , felek ezetHn k t rm-

gén y csaU dok r észére 7 Gl ú·tot gy iijtlittek. Szegény iskohí s gyermek eket

plonw i és isknl:íi nmj<luem 1·endsze1·esen mellő:r.tetnel.·. «

9 43 fi:t e rej éig segély eztek

A kórhá.~ (a hi:wttsfig elnöke tlr . Bőke G y nl a) ke:~.elt:sc 17,G4 2 frtlJn

A fi u- és leányiskolába és óvó ba összesen 5 2 9 növendék já rt, kö;~;tiik

keriilt; kezeltetett itt 8 il 5 feb ·ií t:, DGG 1 j:írú hetrg, a s :;~egén~"ck OlTO-

15 O egészen tandijmentes. Az idén megnyilt a:~; 5 . le{myosztály, melyet

sai által 4279 , összesan tclu\t 14,77:, beteg. A kö:.~scig most uj kórh:í:~.

26-an Utogatnnk, jöYÖre a 6. oszt>llyt szervcúk . -

épitéséri)l gondoskodik. Egy :ípol:lsi w1pra 1 frt 2 kr es ik. -

siilt 172 gimná;"inmi, 37 reáliskolai, 32 polgári fiuiskolai , 97 polg.

A fiárw -

Hitoktatásban része-

házhan (elnöke Deutsch Jakab) 1)4 uiiYcndclk ll)'Crt ne,·elé~t c:s ell:ít:í :;t;

le:íny isk olai, 3 9 v:írosi és kn th . elemi, öss;"esen 3 7 7 tanuló. A tantestillet

he\'étele 3G , 772 frt, kindáRa 23 ,262 frt, n.z intézet vagyona B33 ,:Jij2

:fi:~. e t<: se emeltetett,

1G9 frt 9H krbn keriilt. -

a tornatanítást az idén megkezdctték.

Egy nöYeudék eltnrt.ÍHa

A költségl'etés föbb tételei: n bevételek kö;"iil: kultnszadó 1885-ben

Az izr. siketnémá!~ o1·sz. intézetében (PluUkc

8690 frt, t emplomi adomány 1081 frt, tandij 1912 frt, imaszék-bérlet

frt, vngyonRzaporoctls a mult c:vhen Ll,729 frt.

Nenwelt) 75-eu neYeltetnek, köztük G r. kath; itt 1 iga;"gntú, :J t:witc',

1246 fi:t , gabella 1160 frt , jótékonyság 13 70 frt, városi segély 200 0

11 ~

frt; a kinchisok köúil: hitk. alkalmazottak fizetése 800 5 frt, nyugdíj

és 3 ta ni tóni) mlikörlik. BC\·étele volt 2 5,12 8 frt, kincl:is 1 7 ,O 1 G fr t,

intézet vagyona 428,704 frt, va~yons;"aporothls 10,112 frt. Egy uön·n ·

illetmény 1650 frt, tantestiilet fizetései 5423 frt, adósság törlesztés 450

dék eltartlisa 2 7 4 frtl>a km·iilt. -- A ny!tgdiJintézet !J4,D ()8 frtot tl'tt.

frt. Zárs;":lmntl:ís összege: 24,764 frt 58 kr. A község >agyona 143,096

A hitlcözség vagyana n mult évben 30,5 7;J ti·ttal, az alapitduyok

frtban van kimutatva. Kultuszadú czim~n hátralék 16,579 frt (mult év·

9830 frttal emelkedtek, turleszh!sr(' ,:~ rcfnmhícziúrn. 4:1,129 frt fordittn-

ről 39 71 fr t). •rartatott taval 20 gy ülés, köztük G közgyill~s. A közal!ri
MAGYAR·Zsmó SzF.m.E. 188t). III. Fllz.
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ii~yh".c•l!:s ~lR.i tlarahot nllttat fiil, a fiírnbbi~ág·i hi,·nt,ll 117~
·
ira tot
atlott ki.

1

A »remlkivlili CRCmruyek« fejezetc :lltahínos r rdekii iigyekct Uu·gynl. A nöegylct jubileuma méltó hódoint ,-olt a fltraclhatatlan Kolten
Jolianna énlcmcinek. A zsidó felekezet képviseletének kérdése a förcndi-

Mzban tnd1·ale1·őleg alkalmat adott a sr,egcdi hitközségnek, hogy a hazai
községeket egy általa Bzcrkesr,tctt kén•énynck az országgyüléshcz leeudö
benyujMs:tra fölszó]itsák. A11 Ugycsen és tapintatosan szerkesztett kérYény egész tcrjedelmében vau közöh·c a jelentésben, melyből azt is megtudjuk, hogy 36 hitkO'z8é[J csatlakozott a szegcdiekher,. Ne1·öket méltó itt
is följegyezni:
cza,

T.-Kikiuda, Orso1·a, Félcgyháza, Déva, Lugos, Ó-Moravi-

Alsó-Kubin,

S11an·as,

Palánka,

7;.-Ep;ersllcg,

C:r.egléd, B.-Csaba, Tapolcza, Gyöngyös,

Szoluok,

l\fiskolcz, Kolozs1·ár,

Székesfehérdr ,

Kes:r.thcly, 'l'c•mesní r , l\Iohács, K ecskemét, JáRr,beréuy, Battonya, N.-Sz.M:iklós, TrellcSéll, Békés-Gy ula, Liptó-811.-M.iklós, . Pápa, Szabadka, Csongdd, Török-Becse, Pécs, II.-l\1.-Vlísárhely, Zombor.
Megvalljnk, föltétlenül helycseljük a jogos ügyben való ily fölszóla l:i~t és a hozz:íj:iruMst is nem csekély tótyer,őnek tartjuk arra nézve,
l10gy a zsidók összetartozósága és a zsidó kö1.ügyek idmti érzéket"lassanlassan fejlesr,s11iik.
•
Kör,ölve ,-au még dr. HirschJer és Sl'<tb főrendiházi tagok v;Uasza a
R7.cgcdick üdvözlő ü·atára. Meg vagyunk győződve, hogy e két levél mnjdan érdekes kortörténeti adaiékul fog tekintetni a mai zsidóság közs7.clleméuek i~mcrtetésére. 1\Iegérdemelnék, hogy m:tnapság is sr,tiles körükben olvass:ík és fülöttük elmélkedjenek -A hitk. szá11évcs föumillása nt:in sr,ó nm a szegedi anyak. kertilet
megalakulftsáról. A külső községekben lakó hitfelekre akként BzabUk ki
a ki)zös költséget, hogy egy családra :ítlag két forint esik. A jelcutés vl:_
giil megemlékszik Fltcinhardt főra]Jbi hnl:lhíról is.

- J
Tan ügy.
Talmnd-tóra, hittauitás, proszcminárh1m, Rzeminárinm.
Jú jele a hitfeleker,cti l:let f'öll!'Utliilé~l:nek har,áuk]Jan, hogy e

:! l i)
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Jatkozat kiin: r· ~oportosulunk , mcl~- részcmriil e:r. iig_rlJI'n hinitalos <':t.,qra
történt, kötelességemnek Y:tllom, a fclmcriilt eszmresere folyhín ism 1:t sz<'>t
emelni. {rgy hiszem, r folyóirat t. ~zcrkcs:t.tiiségc scm fogja az itt1•u künt·
kezö sorokat holmi "Zá1·szó((-félcnck tekinteni akarui; az ügy, mclylyel c
ronttbnu foglalkozunk, oly fontos és l1itfclckczcti életiink üch·ös fcjlödé,;érc
oly nagy kihat;\ssn l l ' llll, hogy a;~,t még nkkor ~r m B:t.n bad na a uapireudriíl
lctem1i, ha m!ir nnnyira is 1Tolnánk, hogy n Hzó bnn forgó hitkrizsr~i felnrlat mindny:íjnuk teljes megelégeclé~6·e , méltú 1uódon lCilliC mrgol<h·a.
'falmud-tórán kezdtiik . De nz es7. mecserc halaclá~a a küz•:pi,;kolai hitoktattíst is belesodorta Mrgyalásuukba. 1\Icg a proszemin(triumok
iig-ye is fe lmeriilt. Az utóbbiakrólnem aknrok C7. alkalommal ~7.úlui; e:;ak
azt a tényt akarom felemliteui, hogy - nmint látszik - rr proszcmiu:Í·
riumok kérdésére néz•c a felszóblú urak, kik ez iigyct eszmccscréukbc
belcYont:lk, (Hochmuth e folyóirat JI. 615. lapján, Klein u. o. G62. L)
mást magyaráztak ki sr,ayaimbúl, miut amiért magnm akarnék felelösséget
dJlalni. l\1crö képtelenséget {tllitnHa nz, a ki a proszeminárium s7.iikségcs
Yoltát tagacl11i akarná; de nqcml:uycm szcrint, az okoo szetTczési múdszcr ellen Yétene meg az, a ki n papi plílyürn Y::tlt'> előkészitétit a hitkiizS((g nma feladatá1·al za•aruá össze, hogy a hozr,átartozók gyermekeit a
felekezeti feladatok mii1·elt felfogására és teljesitésére ue•eljc. E;~,ért kétféle dolog a talmud-tóra-iskola meg a proszeminárium ; ama?. hitkü7.sé~i
bcl~ö intézmény. emez az orilzágos felcke1.etrc szóló szakiskola.
De még eg~· m:ís pontra néz1·c Íti nag-yon rü1·id hel.neigazit,íssal
kell sr,olg:ílnom. Kcm hiszem, hog>· a mlt Li)wy rabbi nr (r folyúirnt
jelen éYfolyam:ínak 7 6. lapján) kü1·etel, Jnírmily kil·{matos is legyen nr, ö tcrvének én-én~·re emelése, hogy t. i. a köteles két órai llitoktnh\R nlinden 0~7.
t:ílyban » kizá1·ólag a hébe1· tanulmánynak" legyen szcnteh·e, kivihető volnn.
Kincs rft ugyau, tudtommnl, praeccdcn~. de kétsrgbc1·ouom, hogy a bittanár valamely tannlút az illető osztályban joggal - beszéljUnk prózailag - megbuktathat, ha a »héber tanulmányokban" nem bir a tanár által
követelt készi.Htséggel. A törvény a hit- és erkölcstan előadását követeli,
és c törvényhez kell alkalmazkodnunk, midőn a két órai oktatásról gondoskodvtín, a vallástanár elé szabjuk az ;\Itala előadandó tananyagot. Ha ez
oktatás tartalma és eredménye benulinket ki nem elégít, ami kötelességUnk
annak hi:tnynit kiegésziteni cs alkotui oly intézményeket, melyekkel nem
a törvénynek, hanem minmagunknak tartozunk. És ez intézmények küzütt. n legkiv:ílóbb a tal?mul-tóra-iakolák sr,ervezése.

Szemle 1885. októberi fiizeü:I.Jeu a talmud-tóra iHkoMk iigyéhPn mPg-_jP-

Ez iskolák rendeltetésére és szervezetére nézve az e folyóirat ba-

lent Itivatalos iratok a legjelesci.Jh sznkft:rfiak hozz:ÍS7.<'>lás:it 1·ont:ík magok

s:ii.Jjaiu lefolyt eszmecsere nem tilutetett fel mozzanatot, mely arra mu-

után. Minthogy e1. értéke>~ fel>~zólnl:ísok nagyj:íhan azon igénytelen uyi-
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t.a tllll, hogy a tisztelt felszólal ó u~·akna k az ellen, a mit Baclw· lJarátom
cs magam ez ügyben koc:~;káztattunk, lényeges kifogásuk volna. E tekin-

t~tbcn 'c.sak kiis:~;öuettel adó:~;hatunk azon hizelgő elismerésért, mclylycl
toreb·csunkct kitiiutetni szi1·eskcdtck. Annál több megjcgyzé~ esett magának a hitoktabisnak s:~;elTezetéről. És c téren, nincsen komoly zsidó
ember, a ki ne lássa, hogy bi:~; itt beteg szer17ezettel van dolgunk, melyet
J.te~ gyógyithatunk pillamttnyi enyhítő szcrckkcl, amelyek l egfőlebb ideigoraJg tehetnek szolgálatot, de bi1-onyos, hog-y a betegség jelei késöbb anwU
rohamosabban tömének elő.
n Vajjon nincs-c balzsam Gileádban '?u

Hochmuth főrabbi ur, azon módszeres gondolatmeucttel, mely miudcu nyilatkozatát kitiinteti, ugy hiszi, hogy a fennforgó bajokon ugy segitiink, ha azt cs:~;közöljük ki, hogy az egész országbau egv tanterv uralkodjék. Bizony ! igy mindcn esetre rendszert teremtenénk, alaki összefiiggést, de gyógyitunók-e komolyan a bajnak gyökerét? Nem csak arról van
szó, hogy vajjon összefüggés létezik-e országszerte a hittanihlsra a.Ikalmazott módszer és tanítási baladás között ; hanem arról és főképen arról
van szú, hogy a hittanitás irányrt, bflr összcfüggésLc hoz 1•a, megfelel-e
auuak a feladatnak, melyet a felekezeti tanítás ez ága megoldani hivah'a Yan?
Hogy a jelen állapot nem áll a jogos igények szinvonalán, arra nézn,
hn jól értettem nyilatkozataikat, a felszúJaló urak egy értelmen Yannak.
Kétségtelen, a rendszerben mn a hiba, dc honnan szedjük n jó
rendszert '?
Ne keriilgessük a kérdés megoldás:lnak fokudát!
Derekas és arra
való llittnnitásunk sem az elemi iskolában, scm a középiskolában, de még

~~IJ~et moudok, a gyülekezetiJen s a templomLan scm lés:~;en addig·, mig
oszmte, korunk s felekezetünk rcndeltet(:séuck szinYonalán álló theologiánk, vallástudományunk uinesc 11.
Az iskolai hittanitás nem lehet egyéb, miut kifolyása, következménye a theologi:inak, mint tudománynak; ebből szija táplálékát korrólkorra, és ha azt nem akarjuk, hogy elavuljon, elmercvedjék, elhaljon ft
vallástanítási pedagogiáunk ez ösRzckUttétés eleven fennmaraelását kell
ápolnia éH t!Í]Jhílnia. Valamint a kis fb:ika, nmit az alsóhh icikolákbnn
tanítunk, irány{tt M tartalmfit a fi?.ika tndonníny:inak álhlsától uycri a mint
azt minden korszakhan a Jnív:írkod:ls haladása előbbre viszi, azonképen
van az minden tudás terén, és a vallásos tudás ten:u scm lehet m:íslu:pcn.
··
De már hogyan állunk mi a hittannal '? Ennek semmi benső kapesolata nincsen a ,·allástudomány hala<hlsáYal. Nem is lehet. J\lert hogy

f\OJ,DZIJJEH
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(i~zint<:H m!'gndljuk - mill(lig Ci-ak a lll i ,·isznnyainkrúl ,-zúlnk- ahhau
az rgyctlen iutézctbrn, melynck hiq\t:ís:t n1lna :t ,-allástnrlmmínyt p;r,
orf:~~tgball h:épvif'clni, azon ~z~tnw~ oktabi~i auyag (:!-; UJ!yrt-:-:Pg kflzi)tt,
melylycl ott a rabbi-p{tlyára ké~ziilú i~jn~<lgot fo~lalkoztatj:ík. hi:íha
kcresnök jel1:t nJllHtk, hogy a ;r,sirló theolop;i:Í11ak mai úlhís:lt rend8 :~ 1 ·e
scn képvisPlni és a míil·elt mllásos köztudat tudományos kifejtését eszkiiz()]ni képes volna.
Ezt, típ;y hltszik, teljességgclnlcllékcsuek, ta hin fölöslegr,nek és félt>k
attól, hogy ldrofmak is tekintik. Az ott uralkotló szt'llcmtöl rldrhatjuk-c,
hop;y !l hittanitás fcjlöclésének hímasztúja legyen? Lehet-c c•z alapou a
l1ittauitás obzerii fejlöcléséröl ;;zúlni? l:S lemlitiiuk-e rajta azáltal, hof!y
1Íj ,:, megint 1'tj tanten·eket főziink ki. \'Ilf!~- a 1·égieket foldozgatjuk-toldozgatjnk - dc a fennt emlitett hülny miatt soha se ,-al!'yunk képesek
olyat teremteni, mcly a theologiai tuclonuinynyal összhnngban álljon'? Itt nem ha~zmil sc cnquetezé~. sc konferenczi:íz:ls, sc hittanitói
kongresszus ;
bajon nem segithdlink meclzanikai móclon, hanem
rsakis m·gcmik~ts móclon: nem is ]Hlsztn jóakarattal és buzgalommal, hanPill erélyes hozzálátással és komoly cselekvésRel: dc nem is rögtlinösen, hanem a jövő sz1bmlra jobb talajt ké~zitn!n elő. )fert mindenek cWtt
annak bizonyoss:lg:ít kelllelkiismeretlinkbcnmegérlelni, hng-y azt az elzüllést, mely e téren generácziónkat jellemzi, nem kivánjuk örökségül átanni
gyermekeinknek.

·Re'i mutattunk a kérdés nyitjára: nem a mi kötelcsséglink, hogy
rz alkalommal mélyebben bocsátkozzunk e tárgyba.
Csak egyet kivánok itt még megjegyezni . .A fent mechanilt·u.~ kisér·
leteknek nevezett intézkedések közé kell ~orolnunk azt az egyetlen Cg)"!'t
is, mely a rabbiképző keretében e?. ügyben celdigelé történt. A rabbi-kl:pzii
inthet vezérlő l:S felligyelő bizott~'íga leguto]Rú lilésszak<íban (mult évi
június hóban), ha jól értesiiltem, az intézet tan,\ri testiilete a bizottság
részéről felszúlit:íst vett arra, hogy tegyen inditnln~-t egy hittanitói taufolyamnak az intézet 1nellett való felállíhls,íra nl:z,·c. Kétségtelenül üdvös
intézkrclés, hézagot is pótló s reménylrnclő, hogy a tamiri testület azon
teljes esztenelő alatt, mely neki az clötrrje~ztés elkészitésére adatott, az
iigyet gondosan tanulmányozza és oly in~titucziút teremt, mely a hittani·
tói qualitikáczió elnyerését rendszerezi é~ az ahoz megkivántatott ismeretek
elsajátítását lehetövé teszi. Dc qualifikált hittanáraink nagy számmal vannak mostan is; hisz rabbiképző int.:zetckböl kikeritlt tudós rabbik is foglalkoznak hittanítássaL És mégismiért panaszkodnak ezek épen tígy, mint
bárki m:ís az :\Italuk teljesitett hittnnihis fognnattalanságáról? Ugy gon-

TA~ÜU\',

rlolom, ez a

köriilm~uy

ad oculu;; mutatja JJckiink, hogy ucJn

c~up<lu

E<lY

a vaj.

Já stan<lrok rptalifik;lcziój<in fonltll meg a bonyodalom, melyuek okait fiirkészsziik.

)fl~T.I·JSKOI. . \.

111 a-jrl a Zf-'Íflö tudomúny JnagaRa}Jl, :-o:~.fP r~iil),')} anuyi fény~uf!~Ír fog- özfin-

Jen.i az aprúhh tauihlsra, hogy nelll fognnk a hittnnitá'

Nem ismételhetjiik elég gyakran é~ elég nyomó~aJt: a mig a hit-

prohlem~íja

eliitt,

mint ufl (Je S)lfinx-rcjtvéuy rlött Ocdipn't d n a lilla ni. nem fol'unk nap-

tanítá st valami biíbújos ráolnts<ÍSJtak tckintjiik, mclyuck pusztáll mecha-

ról-napra m{t s cxpcrimcntnmokkn l, lH'Ojt'ktumokkal [!y<)[!yitani akarni P!!Y

nikai habi sa kelpes az ördögöt kiiizui a gyermek tcstéböl-lclkéböl, ad dig

hctl•gct, kinek fcloc"mhís át az aggúdú l'salúcl 'wrult lélckkC'\ drja.

nem fognuk

c:~.élt

érni. A hittauitás aJtyag<ít más dolognak k ell tekinteni

mint n ('mbcrek paraucsolatjából u elvégzett. oktaMsi funkcziónak, mely

~zíja

tartalma mindegy akárhonnan
rléket Izraél

valhl~ának

Budapest.

c]:
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életének ('rejét. A hittaniMR a növen-

magaslatára k ell hogy helyezze ; kell hogy ele-

YCn élet lüktessen ereiben; és ez

Egy minta-iskola.

érliiktdé~t ne v;lrjuk holmi pedagogiai

i~kolames tcrck didaktikai

fogá~aitól.

A

Darmesteter A. derek zsidó franczia tudós a »Revue PédagogiCluc-:

hittanitásnak s:~.ellemc kell l1ogy egységes és megszakad,[s uJlkiil össze-

egyik tavalyi számában ismerteti a lond oni J czrs' Free School, zsidó ÍJJ gyeneK

függö legye n, a legmagasabb theologiai oktaülstól le egészen a legutolsó

skola szervezetét, mely nemcsak Angolország, de egész Európa leg na.
gyobb népiskolája.

experimcntumoktöi,

fnJn~i

törcln·ii

iskola kathedníjáig : és ez

lutában a vallásos életnek és
haJJgzat clöidézésére, mclynck
f<íjlaljuk.

~s

ü~szcfüggés legyen tudatos, álljon szolg<lképc~itRc az utóbhit azon szellemi összh.iány~it mi moRt miudny<ijau oly mélycn

A J. F. S. Loudon legszegényebb v~trosrészében épült n6gy erncktes egyszerü vöröstégla épiilet 18 métcr hosszu bomlokzattal, rnjta c felirat: J ews' Free School, alapították 5577-1817., ujra épült 56431883. Az intézet egyetlen férfiu miive: Angel igazgatóé, ki egész életét c
nagy ezéinak szentelé.

A hittani ta~ reformja. ennélfogva <t theologiai magasabb üwulmányok
törekvések

alakuláR~iuuk kérdésétől

nem v;Uasztható cl. Eun{'k megol-

Midön Angel 1842-ben az intézet igazgatója és egyuttal egyetlen
tanitója lett, igen középszerii ,-egyes iskola volt. melybe 216 fití és 120

flása ké~z talajt fog teremteni nz iskolai hittanit<lRuak is.
De hM mit tegyiink mi O(hiig, mig a hittudom<luy Rzervcs

élő

ala-

• leány járt. Angel maga nevelte legkivMóbb növendékei köziil magának a

kuláRa megteremhet mimllunk? Bizony bizony, l:>ajoR c k érdésre fel elete t.

tanitókat s már 1853-ban az állam az iskollit felügyelete alá vette: az

adni. De a mit tehetünk, az két iduyhan történhetik.

Első sorban: ko-

ntézet elfogadta az {tllami tantervet s a tanfelügyelő igen bebató iuspek-

moly zsidó theolognsaiJJk, kiknek e téren l1ivatalos kötclcsségiik van , végezzék cl, példát advn, a magok körében egyenkint azt, a mit a hitfelekc-

, 'ó'át
részesiilL Azóta évröl-évre
czJ
J , de viszont tetemes évi seo·élyben
o
. cmelkedett 8 ma világhil·i1 minta-intézet 3200 növenelékkel s 89 tamtóvo.l. A

zet jövőjének érdeke az összesség RzempoHtjából kiivctcl tölliJJ!c Alkossa-

mostaui óriási épiHetnek Angel maga csinálta a tervét.
Az iskola 7 3 tantermet foglal magában: 45-öt

unk a magok körében komoly hittaniMst, olyat, uwly rgyrészröl a theolo-

nuk

es 2 8-at a

gia mai f('jlödéHéuek kifolyása, mcly JJHÍRrésllt kl:pcs a uöveudék lelkében

leányok számára; jelenleg 66 tanterem van elfoglalva.

harmonikuH hangniatot megtcrcmteni, JJCm pedig ellentéteket clöidéllui.
oly elleutéteket, melyek a va.llásos frivolit~is magvait rejtik.

melyek egyenlötleniil osztozkodnak az osztályokbiUI; az alsókra természe-

De második sorban a mngyur zsidók össllrssJgc JH' ('](:gerljt:k nwg
ez izolált törekvésekkel; hasson oda, hogy Vl:grc valah{tra 1\lagyarorsdgbau az országos zsidóság

~llcllcmi érdekeinek komolyan mcgfelrlö llsidö

theologia létezzék, hogy a zsidó papképzés ne tllljon hadilábon a modcrn
theologia fogalmával, ne álljon utjában a zsidóstig vallásos
hanem legyen mindenek

előtt őszinte,

fejlödé~énrk,

mngamagával azonos, a miivelt zRidú

közérzületet tudományos irányban kiegéHzitö és szabályozó. Ha ez meglesz
és hogy meglegyen, nincs magyar z><idc't ember, a ki ne akarhntná, akkor

A hivatalos tanterv a népiskolai to.nanyagot 7 évfolyamra osztja,

"'

tesen több osztály jut. Ime az adatok évfolyam ezerint:

Fiuk: 1-sö é 1·folyam (7 l:,-es uövemlékek), 13 párhuzamos osztály
átlag egyenként 40 tanulóval. egyen k eu
· t 40 t anu]'ova1. -

2. (8 évesek), ll párhuzamos osztály

3 . (9 é1·esek) , 8 p · oszt., ezek között li oszt. e.

60 és 3 oszt. e. 40 tanulóval. -

4. (10 évesek), 5 P· oszt. e. 60 tanuló-

val. · - 5. (ll évesek), 3 p. oszt. e. 60 tanulóval. -

6.(12 évesek), 2 p.

oszt. e. 60 tanulóval. -- 7. (13 évesek), l oszt. 40 tanulóval.

Leányok: 1. 5 oszt. 40 tan. -

2. 7 oszt. 40 tan. -

3. 4 oszt.

T .\~ ÜGY.

(il)

és [

c>8zt.

2;) lanuluntJ.

oszt. 2 5 tan. -

J.. 3 OtiZt. 10 t:tll . -

Ó.

2:? l

3 OSzt. 60 és 1

6. 1 oszt. 6 0 tanulóval. L e:lnyokmíl a 7. év helyébe lép

egy oszt:lly, melyben a legidős bek gépnuníst, fözés t, mos;lst, vasalás t stb.
tanulnak.
A nö1·cndékeket Illiuden évben egyszer iugyen ruh ázzák; azonföllll
kap llliudeuki, ha akar, l órakor reggelit (lunch) és 2 5 0-eu még azoufölii! késöbb ebédet. Az iskola nem egészen ingyenes; tandij hetenként 1 penny :
3 kr., de csak az fizet, a ki akar; sohsem kérik senkitől. 1 881-ben 9 001000 fizetett. 1\Iegjegyzendő, hogy reggelmindeu növendéknek, ha otthon
nem tette, az intézetben kell mosakodnia és fésiilködni e.
A tauitók között 48 a férfi és 41 a nőtani tó. A férfiak közlil l O
<'sak most készi\1 vizsgálatra, a nők köúil 4. A tanitólmak 7 0 00 kö tetből
,í]]ó köny1' tar áll rendelkezésökre. Azonfölül van a nagyteremben, mely mint
egy 2000 ember befogadására alkalmas, egy kis kézikönyvtár, mely nagy
szótárakból s a pedagogia főmunkáiból :lll.
Az alsóbb osztályokban mindenütt egy tanító oktat, a felsőbbekheu
- angol szokás szerint - a tanitó feliigyelete alatt még egy »pupil
tcacher«: növendék-tanító, ki 12-16 éves.
Az oktatás két szakaszból áll; az egyik a köteles tautárgyakat foglalja magában a hivatalos tanterv szerint s az előirt 4 órai időtartamban ;
a. másik a fakultatív tantárgyakat s ez a szakasz a héber oktatás egész •
körére te1jed s napi 2 ódt vesz igeny be. Ez a hat órai mindennapi tanitás
elélelőtt tart 9-1-ig s délután 3--5-ig. Vakáezió van 6 hét.: zsidó husvétkor 2 és az őszi nagy ünnepek idejekor 4 hét.
l\linden évben hivatalos vizsg:llat tartatik az iskolában. A btnfel-

ügyelő - jelenleg a hires cgyptológus Lepage-Renouf - mellett még 3
alfelügyelő segédkezik. A vizsglHatok februárban vannak s 8 napig tarhtnak, naponta 8 órán át. E vizsgálat, azért oly beha tó, mcrt eredménye szerio t ~zabja meg az állam a maga segélyösszegét.
Angolországban ugyanis az állam minden jól berendezett iskolának
segelyt ád, mely eleinte minden növendék után 4 shilling és 6 penee (:J
frt 7 O kr.) éveukén t. Ezenfölül kap az iskola még fejenként l, 2 v. 3 sh.

(60 kr. 1 frt 20, l frt 80), a szerint a mint a tanfelligy elő az iskolát:
beválónak, jónak vagy kitlinönek mondja. Van még más állandó segélyösszeg is: l sh. fejenként leányiskolában, ha a növendék tud varrni; 1
sh. ha olvasni és énekelni tud; 6 pence ha énekelni tud, olvasni nem. Vannak végül segélyösszegek az évi hivatalos vizsgálat eredménye szerint; 1
penny (5 kr.) jár fejenként és tárgyanként az elemi tananyagbóL l sh.
fejenként a felsőbb tárgyakból (angol, geogr., tört.) ha az eredmény elég-

<y;rs, 2 sh. ha az érd emj egy

ja; kiil öu a tanuJók által szabadon \';Íiasztot-

t:lrgyakból fejenként és t:lrgyaukéut 4

~h.

E rcudszer term észetesen a Jegszi gorubb ellen őrzést teszi az <íllttm
részéről szlikségessé, met·t núndeu egyes adat pénzébe kerül. A legnagyobb
segélyösszeg, melyet egy iskola növendékei után fejenként kaphat 20 sh.
és 10 pence (12 frt 60 kr. ) <(S az utolsó évben a Jews 'fr·ee school fejeuJ«(nt 20 sh. 7 pencet kapott, azaz összesen, közel 32,000 forintot. A nagy
pénzbeli eredm ény mutatja a nagy tanulmányi eredményt. Ez ki.üönben Angel
iskoUtjára ann{tl kitiintetőbb, mel't majd miuden tanítványa orosz, német,
lcng·yel, a kiknek el őbb angolul is meg kell tanulniok. Az állami segély s
a tandij klilönben csak jelentéktelen részét fedezik az intézet költségeinek,
mclyek évi 190,000 frt.·a. rngnak; a közönség jótékonysága tehát éveoktint 1 60,000 frttal járul az iskola föntart;lsához. Látni ,-aló, ily iskola
,(s ily jótekouyság is csak Angolországbau lehetséges. Megjegyzendő, hogy
Angel igazgató egy barátja, Davis Alfréd, eddigelé egymaga 360,000 ú-tot
adakozott az intézet czéljaira s ugyaneunyit végrendeletileg is biztosított.
A Rothschild-család átlag évenként l 00,000 fl·tot áldoz az iskolára. liiundella a közoktatás volt főnöke, - kit mi közoktatásügyi minisztemek
neveznénk- midőn taval a Jew's free school-t meglátogatta, ezt írta a
vendégkönyvbe: May 12. Visited this scitool and found it in alt respeels
admirable »meglátogattam ez iskolát s minden tekintetben csodálatra méltónak találtam.«
-f.

KÚTFÖII:.

KÚTFŐK.
66. ~z.

lliniszteri rendelet az anyakÖJiyvi keriiietek ügyében.

,.

Vallás- é.s ktizolctatási m. kti·. miniszter.

4.010 ~zám.
.
Alsófehérmegye közi~azgahlsi bizottságáuak indokolt elöte 1jeszté~en• mt•p;engedem, hogy az 1zr. anyakönyvi iigy rendezése tárgy~íban 188 5.
nov. 13-:in 19 2±. eiu. szám ~d att kiadott szaMlyreudeletem mellékletében
441. sz. a. Nagy-Enyed székhelylyel felvett izr. anyakönyvi kerület ketté
hasíttatdn, a marosnjdri j<lrás területén fekvő községek Marusujvár
F~ékhclylycl .önálló izr. tmyak~nyvi koriiletet képezzenek, a Nagy-Enyed
varos, \'a]ammt a nagy-cnyedt s bal{tzsfalvi jádtsokbau fekvő közséo·ek
izr. lakosai pedig tonlbb is a= nagy-enyedi izr. anyakönyvi kerlilethen
maradjanak meg.
Bnelapest 1886. fcbrmlr 13-án.
A miniszter meghagyásából:
Giimih·y Oszlcú1· s. k.
osztály tauács os.

67. sz.

A gabellaügyet szabályozó rendelet.
A földmívelés-, ipcw- és km·eslcedelemügyi m. kir. miniszter Eztdetpest
jővá1·os ktizifnségénelc Budapesten.
n731. szám.

8Z.

!d1·.

Az óbudai izr. hitközség mbbinátusa és elöljáróságának Havrauck
Pál és Schiiffer János ottani lakosok, mész:íros iparosok elleu valamint a
budai izr. hitközségnek Peringer Ferencz ottani mészáros ellen kóscr
húsnak tilos árulása miatt emelt panaszára nézve hozott másodfokü
határozatok ellen, közbevetett fclfolyamodványok t{trgyában f. é. febrwir
10-éröl 3946 . és szintén ez évi {tpril hó 20-áról 13086 . sz. a. kelt
tanácsi felterjesztések csatolmányainak visszakUldése mellett, a valhis és
közoktatásUgyi miniszter úrral egyetértöleg létrejött megállapodásokhoz
képest értesitem a főváros közöns;:gét, miként tekintettel egyfelől arra,
hogy a kóser htisnak az izr. hitközségek tagjai részére való mérése éR
árulásának kérdése az izr. vallásos szertarhlssal szorosan összefiiggií
tárgy levén, arm nézve az ipartörvény alig alkalmazható, R rnint ti•:r.t:ln

Y nl hb i inh:zmPuy fnlymmínya au nak l'\'1\clt•zé>P ,:, az "i!Yh<Ízi iiukorm:iuyzat táq~yai közé tartozik, tckintcttPl ton\bb:í ana. hogy az izr. hitkiizRég;ek az ClÖJUC\'CZett iparo,okat nem ;\ hn,\'<Í(.(:Ístól rR mÚt:sti>l tttahiba,u, dc csak u hitközségek kiúrólagos ,io~<Ít képező s :t vulhi,os szertartásokhoz sZ<imitandó kóscr lui" :\níláR:Ítól és kiméréortó1 kiv>lnt{tk 1'\tiltatni, mihez a fentebbiek szcriHt iK tn:l1· joguk van; s tPkintettel arra is.
l10gy előlucvezett méR:r.árosoknnk az 1872. VIU. t. rzikkel hizto,itntt
Rzahad husvágási iparuk az izr. hitközségek kó er ht'tst\rul:ísi tilalma
esdt:bcu scm Rzcnvecl változ:lst; nulsrészről ellenben a;~ l ö 72. Ylll. t.
ez. ,lJ tal biztoRitott s;~abad ipar fogalmát mégis a korhítoz<Íöok ellen, lehetőleg védelmezni kivAnván, a föv:íroR tan{tcsának f. ,:, janmlr h<'> 12-ríil
82687/871. és szi ntén f. t: . február hó lG-ról 80303 871. ,z. n. hozott
hnüírmmtait, mely FZ<'rint a>~ úbmlai éR hndai izL hitközs<:gck az rlí;btf•vczctt mPszáros iparosok ellen a k•'>Rcr hns tíntl:lm ir:íut foganatMirtatni
kért tilalmi kérvényiikkel a n•Jl(lőrséghc;~ illetőleg a polg:íri hirús:iglw:r.
utasittattak, felolclatdu, felhívom egyuttnl a födros közönségét. Jwgr a
többször uevczctt izr. hitközségek ,Utal foganatosittatui kért tilalmak
Httvrauck t:s ::;chiiffcr, valamint Peringer FerCHC>~ l' llen, mint kik a>~ illl'tíi
i>~r. hitközségtöl, a kóser ImR áruláF<Íra szlikség<'' frlhatalmaz:Í'Sal ll<'lll
hirnak, haladéktalanul foganatMitRa.
S 1ninhln a szóban for~() kénlé~n' Ul:zu.' az; iratok tHnnsít:ba szt.•riut n" clj<Író hntó~ágok cgym<lstól eltérő fclfog:Íguk szempoutj:íbúl :1
már mondottakou tlÍI még a>~ al:íbb jelzett szab:llyok szoros szem eliitt
tartás:Íl·a kiv<inom a födros közönségét figyelmeztl'tni, ugyanis:
o) a kóser htísképeu kimérencl/i :illatok Yalhlstön·én."szcrinti
kölésc kiZ<lrólagosau csak az izr. hitközség rabbin:itusa részéről rrn•
_ miuösitett és erre kirendelt egyének :il ta l eszkö:<öltethetik;
b) csak amn més;~:hosokuak szabad hns"<Ígó helyeikuél a kü"''''
hnsán'thíst jelző czcgt<íblákat kifllgges7.teui, kik az illető izr. hitköz~égtöl
rrre jogositv:luynyal bimak; dc m:Ísrt:szröl az izr. hi tk. is köt,•les'<:g,:bcn >ill a kóser hus <lrulhabbi l'np;l•Mlyt szorpümuzó mészárosoknu k
:1z rrrc \'Onatko,.ó jogositv:iuyt kiszolgáltatni, Ita az illetö mészáro~ok az
iu. hitkö7.ség :íltal eleve meglmt:ínw.ott feltételek t•lfogacl:ísára s teljrsit,:sére készeknrk nyilatkoznak, t>bböl folyólag
c) mindcn izr. hitközségnek saj<it terlileterc n~zw f,•lUgyl'let eng,•den<lii ana néZ\'!'. hogy a föv<Íro:; v<'tgóhidjaiu saktcrekiil csak az
illct/i hitközség rabbis:lp;a által c •·;r.élt·a nliuösitett egyének alkalmazta~
sanak, mihczkt:pcst
d) a fiidros ktizliuség<:nck kötclcs,égébcn :ill. n fö,·áro•bau létezii
Jll'Sti, budai t:s úbmla i:t.r. lütkiizH:gcket ,:,.. pNlig miudegyik••t saját teriilrtt:n rzt'n kúscr htístíruhbi jop; Iulboritlau ,:, kiz:írúlugos haszmílat:íhan megvédcni, annak gyakorhls:ítúl mindPnki m:lst eltiltnni s PZ<'ll jog
lmthatós tlrvl:nyesitéRc köriil az izr. hitközségck cliilj:\rús:ígainak scgt:rlk<'zet nyujtani.

BndapPst, 18 7 5. m:ijns 21-o:u.
Simun!Ji

s.

k
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.\ Ilusvéti liszt cla<lásfit szabályozó rmulclcL
A mllás·
7:\!14 .

1

<s

ldkoldatási magy. kir. miniszter Schweiger 1llárton ltl'l!alc, az
01's~·. i:r, iroda elnöl,·6nelc.

VEGYES.

~z<Í m .

Folyó é1·i m<Írcziu~ hó 23-tln G051. RzlÍm alatt kelt intt'zvcnycm
kapcstl n értesitem Urastlgodrtt, hogy a földmiv elés-, ipar- éR kereskedelemiigyi núniszter Budapest födrosához folyó ev i G6 71. sz. alatt kelt intézvényénl, Yelcm egyetértüleg kimondotta, hogy a husvéti kenyereknck,
mint rituális j ellegíi s ily hasr.nltlatra szánt Clelmi szcreknck elárusitása
nem a szabad ipar, hanem az egykizi öukormáuyzat tárgyai közé tartozik. Minélfog1·a a föntrosbau ezen jog gyakorlását illetőleg az egyes hitk(iz~égek vannak hivab·a saját hi1·eikre nézve akként intézkedni, mint az
m. é. mtíjus hó 21-röl 9 7 31. Rz. a. kelt remleletével a kóserhus tlrnJáRra nézve megtillapib·a lett.

Irodalmi hirek. Megjelent é~ beküluctett: F1·eudenthal J., ther dio
Theologie des Xenophanes, Boroszló (a boroszlói rabbi-szemimirium ért esitöjében). - Fmncl.' Ad. Le péché originel ct la fernrne, d'apres le rec it
rle la Genese, Paris. Be:rliner A.,. Lehrgedic ltt liber die Accente der
hiblischen BUcher f'IIYN nebst, Cornmentar ,-ou Joseph b. Kalonymos,
Berlin. - Maybaum S., Fesh·ede ztu Feier des 25 jahrigen Reg. Jitb.
''Vilhelm I., Berlin. - Eltrlich II. L., Reehtc Dcnmth. Gottcsd. Yortrag·.
Bonyhád. - Ungar J. J., Der stille Rcfonnator. Denkrede auf Moses
Mendelssohu, lglau, 1886. (Ledne1· JzsákH.-nakBudapesten 90. sziiletésuapjára ajánlva.) - The American Jew's Annual for 564G. Cincinnati
and Chicago. - The illustrated Heb1·w· Almanac for te ycar 5G4G.
New-York aud Philadelphia.
.

Bndapesten, 1876. évi tlpril hú 7-éH.
i\liniszter ur mcghagy{tstlból:
Szász Ká1·oly s. k.
minisztcri tanácsoR.
)

69. sz.

A hitközségi jövedelem

A pesti izr. hitközség és a M.-Zs. Szemle.

A kö,·ctkezü lc,·clct

,-e ttük:

adómentességérőL

A m. lci1·. p énzügyministerium lcörrendelete valamennyi lci:r. adófelügyelőMz
és lcir. adóhivatalhoz.
27698. szám.

Kérdés tétetvén az iránt, vajjon az ugynevezett Gabella jövedelmek (kóscrhus mérés ntán nyert jövedelem ugy a szarvasmarhák és
baromfiak vágásáért szedett dijak) a kereset-adónak tárgyát képezik-c
vagy nem? tudomás és alkalmazkodás végett kijelentetik, hogy a szúban
levő gabella, a mennyiben az ez után nyertjövedelem kiztlrólag kultuszintézmények fentartására fordittatik, és haszonbérbe adva nincsen, hanem
az illető hitközség által házilag kczeltetik, a keresct-adónak tárgyát nem
képezi. Magától értetik, hogy azon esetben, ha a gabclla-jövedelmek
egyike vagy másika a hitközség által bérbe volna kiadva, az illető bérlő
ezen vállalat után III. osztályú keresetadóval megróvandó.
Budapest, 1878. juniua hó 7-én. A másolat hiteléül Budapcsten,
1878. junius 9-én.
Paue1· s. k.

" 199. sz. A Magyar-Zsidó Szemlc t. szcrkesztöségének, helyben .
Yau s..:ercncsénk a t. szcrkesztöséget értesíteni, hogy tekintettel azou
iid1·ös mí.íköclésrc, melyct a Yezetésc alatt megjelenő felekezeti folyóirat
kifejt., a:r, alulírott elöljáróság a nC\·ezett folyóiratnak 200, azaz: kétszáz
o. ért. forintnyi él"i snb1·cntióml l' aló segélye'l,ését határozta el. Hitrokoni
lidvözlettcl
Budapest, 1886 . február hú 2-lilL
A pesti izr. hitközség clölj{trúsága :
Wahmuwn .Mó1·, s. k. elnök. Gold:;ihe:r Ignácz, s. k. titkár.«
lHMs köszönöttel és anmil nagyobb örömmel vesszlik ily előkelő
helyről az elismerés e nyilatko:t.ahí.t és tt:nyt:t, mcrt a szerkesztöség annak
kinyerésére semmiféle lépést nem tett.

Revista Israelita ezimeu nj felekezeti lap indult meg febr. l-jén
Romániában honntársunk dr. Beck Mór bukaresti rabbi szerkesztése alatt.,
A H.evista alakjlll-a akkora mint a M.-Zs. Szemle s megjelenik minden hú
l -én é~ lfH:n 2 -2 i ntyi (3 2 lap) tetjedelem heu. Az el~ö Mzám kitiluü szerkcsztüi kézre 1·nll. A lap programmját szép czikk követi Mendelssolmról
maju t:rdekes l:~ fiiliitte tanulságos közicmény uz oláh orthodox éaJ Zllidó

l:lkossáp; M:iilcü'ú l:S k1láloz:ísi nníny:lrúl 18 70-1 88..J.-ig, mel.\'l,iíl kitii-
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Jiik, hog,Y c:.~ idií alatt az orthouoxokwll ,.. ol:íhokmíl a hal:ílo:r.ás 30,338-n l
multa fcliil a ~ziildé~ck sdnlát, mig

.Judt'll in VentKcltlauu." A fol_,·óirnt 111int a n7.rrkes>~tö ~íltal hozzánk
uekiil<.lött prospcctumbó] érteslillink - idÖtizakliOZ llCill kötiitt flizetekhen
fiJg megjelenni, az első fiizet nHÍr ,·alós;"iniileg márezinsban. ~<:gy fib:t't
tesz egy kötetet, melyuek nra 8 márka.

zsidúkmíl n ~:diletésck Hz:í n1a
28,() G7-el mnlta feliil n hnl:ílo:r.ásl't. A dltozatosan összeállitott "helföldi
:1

króuikát~ a rkiilföldi szcmle" kiin•ti: Otiztdk-Magyarorsz:lg, Német'
Franezia-, Olasz-, Allgolorsz:íg, Azsia;
kö,·ctkezik G. Pauu aláid~sa l'

Kunos lgnácz, kitől ta,·al a M.-Zs. !:lr.emle is közölt egy érdekes
koustautimípolyi levelet, a pesti zsidó !dtlco'zségtől az idén is nyert 400
fl·tnyi ösztönd íjat törökország i tanulmány-utjának folytat>isúra. Örömmel
i'egisztnlljuk, hogy a derék i~ju tudó:; nyelvészeti kntaüísai hivatott rés:r.röl meleg elismeréssel találkoznak.

hoss7.abb e zi kk a zsidók emanrzip:íc:.~ion:Uis iigyéröl Olá!wn;zágban; a
mellékclt Rt:lti~:r.tikai tábl:íbólmegtndjnk, hog,v cmaneúpáltattak öss:r.cselt
1879. hataJI, 1880. ötnnkctten, 1881. iite11, 1882. hárman, 1883.
,, rgycn ~ -

azt'>ta scuki sem. E G7 cg,rén foglalkozás ra igy os:r.Iik meg;

nm köztiik 19 hanldr, 19 kereskedő, 9 iigp·éd, G hirtokos, 3 on·os, 3

Két levél. Adjuk a következő két Jerelet mindeu megjegyzés nélkiil; elég ékesszólóan beszélnek azok maguk helyett.

g,nígpzcdsz. ~ iparos, ~ tőkepéuzcs, 2 kézmlin:<, 1 egyet. tanár, 1 hiY:Úalnok. Bukaresti 25, jászdrosi 15 stb., mindössze 7 helyről Yalók.

.Mirabeau volt, ki e ue,·et kiejté. Ö jól ismerte a zsidó filozofust s 17 8 7.

Balaton-Udvcm~ 1885. deczember 20. Főtisztelendő rabbi ur!
Drága nagy jó uram! 1\fidöu egy nemes, önzetlen jótékonyságot, mely a
vesz1)rémi izr. hitközség egyik buzgó tagja (Íltal vitetett régbe, ha ezt
főtisztelendőségeddel e helyen tudatni bátorkodom : az illetök s magam
részéről az erény s fenuköltt szellemnek adjuk meg a tartozó hálaelismerést; más részről erőseu hiszszlik, hogy fötiszteleudöséged áldásclns, Lölcti
hitvezéri pásztori müködése csak szaporitani fogja - ha kell - az áldo;"ók, segélyzök számát. E szeréuy be,·ezetés ut:ín krrve soraim figyelembe
Yételét, szabad legyen a tényállásra ,.o11atkozuom. Folyó é,, szeptember
2 5-én ,·igyáza tlans:lgból községünkben ti iz t:ímadnlu 6 lakrész ben, 1 O
s;"egény csahíd lett sz{maudú llllapotras tiOrsra juttat•a. Egyesek. kiizségek siettek a nyomort enyhíteni. Erezter Gáóo1· Yeszprémi termény s horkereskedő ur, vidékitnkön s szöllőbegyiinkön nagy mennyiségií bort v1is1írolváu össze, látv:ín a szerencsétlenséget, a kthosultaknak ... frtot adonHíuyozott.. Ily nemes emberbaráti elnk: enyhiteni a nyomort, száritgatui
a sírók könnyeit, a. szeretet s pártfogolás nemes erényét felekezctesség nélkül kiterjeszteni mincleukire: ugy hiszszük minclinkább közehe hozand-

ö volt az, ki ennek eszméit egy kis iratbau c ezim alatt fejtcgeté : l\Iencl

ják, szorosbra füzik a népek, felekezetek cgygyii.vétartozandóságát s

et la réforme politique des Juifs. Azt mondják, hogy Grégoire abbé volt.

megálapitják, állandósitják a béke és bolclogs1íg országát! A llitfelekezetek
:trnyalatai között az evangeliumi protestantizmusnak is azon jelszavak
ll'vák lobogójára. Fogadja főtisztelendőségell kitiinő tiszteletem nyilvánitás~ít. Áldásdt1s hitvezéri miíködésére isten áldását óhajtva maradtam

-

\"egyesek nwata fejezi be a Rc,·i:;ta IsracliMt, mclynek évi előfize

tési ára 20 frank, kiilföldön 25 frank. Szerkesztőség· és kiadóhivatal:
Bucure.stz~ Strada mircea-voda 12.

A Kisfaludy-Társaság január had ülésében Szász Károly

1\'ecs·

kcméti Lipútual.· több héber költészeti müfordiMsát mutatta be, mclyek

ez előkelő s:.~épirodalmi társaság·unk kebclébeu iti nagy tetszéssel fogadtattak.

Mendelssohn és Mirabeau. A filozofns halMának százéns for·
dulúja alkalmából ezeket hja az Archives IsraeZ.ites: 1\Iendelssolm mnukninak egyik nag_1· érdeme, hogy a zsidók érdekében azon {tltaláuos mozgalmat keltette, me! y Francziaországban 17 91-ben emanczipác7.iójuka t cret.l·
méuyezte. Miraheau és t:lrsai egyencsen l\Iendelssohuból indultak ki. Ar.
»assemblée constituaute« emlékezetes YiMjábau, mely a zsidók fölszabí!ditásáról folyt, az első zsidó ne1·e, kit említettek, a Mendelssohné volt s

a zsidó emanczipáczió atyja. Ép annyi joggal mondhatni, hogy l\L meg
nagyatya, legelső megindítója volt. » Mindcn oldalról fólhangzott most,
száz év után ujra, Dessau nagy szülöttjének dicsérete, csak Francúaor·
szág zsidósága nem ntt róla, fájdalom, kellő időben tudomást.«

Uj folyóirat.

Geiger L. tanár (Berlinben) a "Goethe-Jahrbuch" él:!

..

fiítisztclendö rabbi nmak alázatos szolgája Ca. Kis Dávid ev.' ref. lelkész.

*

a "Vierteljahrschrift fUr Kultur und Littcratnr der Renaissance u ismert
kiadója (Geiger Ábrahám fia) a német zsidó községek szövctségének Wr·

.. .. l'es~Jprém, 1885. deczember 24.l!'őtiszteleudö uram! Fogadja háMs
ko:;zonetemct, hogy llreuer G~íbor, községem tagjának a balaton-udvari

ténelmi bizottsága (I. M.-Zs. Sz. IL G38.) :iltal megbizatott egy folyóirnt
szerkesztésével, melyuek c zi me lcMz: "Zt·itschrift für die Geschichte der

nwltoztatott. Eu ugyan már régóta a nemesszivíi embel'ek egyikének isme-

tiizk{trosultak
segélyezésére gyakorolt
, •
,

emberszerető

tettét velem k"OZöl Dl•

YF.GYl~S .
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j

1k meg1~ Jia g~· ör(\mömrc ~;r.olgált, l'"'t uj úlag éti oly tekintélycx

oldnh·úl bcbizonyittatl·a tal:ílni. Nem kcn:,bbé tartozom h:tlá,·al r~ eli>;.
merrssel fötiszteleudÖségedu('k

>17.

oly ÍCJik(\lt tiZCllemtől é~

Yft]Óui

CinlJ(' r-

szeretet.t()l átihlctctt soraiért, melyekkcl meg·tisztelni SÚYcskedctt és a?.o 11
jó .-éleményért, mclyet igénytelen tizcmélycm hitpátiztori működésé röl

TUDOMÁNY.

t:lphll. Biis."kc ,·ag~·ok arra , hogy eugemct is azon napszámosok sol"<l ba
helyeztet, kik lli,·en munkálkodnak az ur lsten szőlőkertjében, melynck

A szombatosok.

scgédescbb s Istennek legtetszöbb gyümölcse n Jtépekct s vallásfeleker.c-

Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk.

teket egynu1shoz fli?.Ü általános emberszeretet. 1\Icggyőzöd,·e lévéu, hogy
fötisztcleudőséged nemes példlíja másokra iH jó befolyAssal lehetne, Mtor-

kodtnm nag-yrabecsült le,·elét

a

»Y eszprém «·heu

HARMADIK FEJEZET.

a uyih·áuosságuak

Az e1·délyi s~ombatosság k eletkezése.

átadni. KiYáló ti,;zteletem kifejezése mcllett, maradtam főtisztelendő
uramnak nUzatos szolgája Hoclmwth Abr(fhám.

I.

Rabbi-avatási ünnep. Az orsz.

Zsidúzó felekPzetek. - Szombatosok Csehországban. - A >Subbotniki.•
Angol szombatosok. Keresztény-zsidók. Ábrahámíták. Uj-izraeliták. - A:>:
erd élyi szombatosokról szóló legrégibb tudósitások. - Miként keletkez<>tt a
szombatosság a Dávid Ferencz hitén megmaradt unitáriosok közt.

16. és 17-én voltak az idei

rabbiképző intézetben febr. Hi .,

rabbikép es itő

vizsgálatok, s 18-áu Yolt az

intézet templomábau az ifju rabbik, dr. Bá1·ány Jó"sej, cl?·. Rosenstein
Mór és d?-. Steinherz Jakab clboc;;l\tási ünnepe, mely a követk ezők ép folyt
le: Friedma11n fökántor és iuté?.cti énektanár ,-ezetése alatt ar. inté7.cti
énekkar előadta a C. zsolMrt

j

ewtán lloclnmtlh Ab1·ahám Yeszprémi fő

rabbi, mint a szakbiwtt~;Íg elnöke, tartott a jelöltekhez intézett beszéelet
leeudö hi,·at:ísuk föladatairól i mnju az ifju rabbik ne,·ében mondott d1·.
Bárány búcsuheszédet, melylyel Ibn Gabiról cúmü kiti értekezés fcloh·a-

siÍ.sa volt összeköb·e i ezt kö\·ette a héber és magyar szövegii rabbiképcsitö okieYelek átadása Bloch Múzes, a tanúri kar c. i. elnöke :lltal, héber
beszéd kiséretébcu. Az ünnepélyt, melyuél nag~'sz:[mn közöuség -

többek

közt dr. Hirschler Ignácz főreneliházi tag, Deutsch Síl.muel, hitk. m:isoclelnök, dr. Kohn Sámuel rabbi, a szakbizott.ság tagja -

volt jelen, a hym-

nus rekesztette be.

Kol-n id ré a hangversenyterem ben. Január 1 o. és 17 -én PArisbniL
az Éden-szinház Lamourenx·hang,·crscnyt:uek míborában szcrcpelt cgyt'·
hek között a »Kol-niclré dc Ma.c B1·uch.« Br. zsidó, Kölnben sziil. 1838llan s ismert

zeneszerző;

egyellek köz t ka operM is irt : a

Lorclc~'t

s

Frithjófot.

Nyilt kérelem. Miuthogy a Magyaroradgon bá1·mely nych·en

A keresztény világban a legkülönfélébb időkben s helyeken
merliltek fel renelesen apróbb felekezetek, melyek vallásos életükben többé-kevésbbé határozottan visszrtmentek arra rtz {t}J:tpotra, amelyen a ker~szténység első százrtdaiban találjuk az e b i ou i t á le rt t s egyéb z si d ó -le e r es z t é n y ek e t . .Mindny{tjrtn rt
szentírásból indultak ki, melyet sajátos felfogásuk szerint értelmeztek. Bármennyire különböztek is egymástól, mindnyájuka.t rtí':
jellemzi, hogy a keresztény életben kisebb-nagyobb mértékhen
vissza ::tkarták helyezni az egyház áltn,l eltörölt zsidó vallásos
törvényeket és gyakorlatokat. Kivált a reformáczió ölében sürün
tliutek fel az efféle a zsidósághoz h::tjló felekezetek.
Csehországban már 1530 körül keletkeztek sz om b a t os o k,
rt kik »Ol)· valóságg::tl tartják meg a szomlJ::tt ünnepet, hogy ha
Rzemi.ikho t::tlálnn, mi esni, sem vennék ki azon a napon.« Az
E'ffélt> Rzomb::ttosok vagy zsidózók (S1tbbotnikl) nemsokára fellépnek Sziléziá b::tn, Lengyel- s Oroszországban is, me ly utóbbi helyen egész a mai napig fennmamdtak s e század második fele
óta süríí.n térnek a zsidó hitre. 1) Hasonló irányú felekezettel talál-

megjelent zsidó hirlapok bibliogrnfiáj:lt :lllitom iissr.e, tisztelettel kt:rek
núndenkit, a kinek ily hirlapról tndom:lsa nw, szivcskednt:k annak pou·
to~ lell-ástit a tek. sr.crkesztőst!ggel c hú végéig tndntni.

Jlerzog Jl{muí.

') Lugossy, Uj l\Iagy. Muzeum 1850-51. évf. ll. CVI. l. Benkö, Gener.
1'ransilv. U. 241, l, Philippson, Allgem. Zeit. <l. ,Judenthumq, XXVTIL évf
:l~H. l. ,~s 8ternbe1·g Hermann, Gesch. Il. ,Jmlen in Pnlen (J,ipc•e, 11'178.)
llli -l ~6. 1.
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kozunk 1545 körül Angolországban az: ottaui qunke,.ek közt. l)
szellemétől áthatott pu,.itrínusuknctk több hitszónoka
és Yezérférfia szintéu a vasánmpról n. ::;zombatra tette át a nyugalomnapot, sőt még azt is követelte, hogy az ó-szövetség államtönénynek ismertessék el. 2 )
A biblia

A szintéu Angliábau felmerült »ke7·esztény-;ósidók«, kiknek egy r észe 1661-beu Németországba kivándorolt és Heidelberg közelében letelepedett, Jézust megváltónak elismerték
ugyan és miut üdvözítőben hittek benne: de azért megülték a
szombatot, szigoruan ragaszkodtak az ó-szövetség étkezési törvényeihez, sőt megtartották a körülmetélést is. 3) Csehországbau
mlószinüleg az elnyomott husziták közül kikerültek az á b r a h ám i t á k vagy i z r a e l i t á k, n. kiknek utolsó maradványait vagy
száz éY előtt a legkegyetlenebb rnódon Magyarország déli hn.tárvidékeire hurczolták, [l.hol nem sokám elenyésztek Ezek hitelveikre és vallásos gyakorlatukra nézve annyira voltak zsidók,
hogy joggn,l állitották róluk, hogy »már a keresztény névre .sem
érdemesek többé.« 4 ) 17 50-ben megalla pitotta Southcote J ohanna
az rmgol szombatosok vagy U:j-izmeliták felekezetét, mely a zsidó
V[l.llásos törvények megtartása által készült a várt megváltó jöttére f.s még 1831-ben is akadt hívőkre. Az angol és amerikai
baptisták közt pedig még mai napság léteznek, a kik kiilöu kis
községeket képezve, a vasárnap mellett megünneplik [L zsidók
szombatját is. 5 )
Az erdélyi szombatosokat eleinte összefüggésbe akarták
hozni a fentemlitett velök egykoru vagy náluknál régibb cseh,
lengyel vagy orosz szombatosokkal. E hozzávetés nagyon is közelfekvőnek látszott, [L míg csak keveset tudtak róluk, irodalmukról pedig épenséggel semmit sem. Mióta azonban Lugossy
.József az .Akadémia nyelvtudományi osztályának J 850. s7.eptember 2-án tartott gyülésében bővebben ismertette a szomhrttos
')A forrásokat l. Schudt, Jued. MerkwürcUgkeiten I. 538. J.
) L. a forrásokat G1·aetz i. h. X. 95. l.

2

0

) Schudt i. h. I. 523 és bílvebben IV. J. Continuation 31:-l. 1.
•) E kevéssé ismert felekezetrűl, mely hazánkhan élt.e végslí 11apjait, l.
U es c h. d, A b r a h am i t e n, Is r a o l i t e n u. D P is t e 11 i 11 J~ ii h·
111 '·' 11 Mat. 17!!3. (h. n.) a fentebbi idézetet u. o. !í!í. 1.

•) Herzov Realencycl., fol a b L a t lJ a r i'! r szó alatt.

énekeket tartalmazó ugynevezett .fctltr:só-hódr:rJ.~et s
a szombatosok val1ásos felfogásail, a régi nézet tévesnek hizouyult. Terjedelmes s érdekes értékezésébeu, mely az akkoriban
alig kikerülbető számos tévedése daczára még mindig fölötte tanulságos, Lugossy legelőször monclotta ki, hogy »a szombatosság
ereeletét Erdélyben sziutén honosnak, s külső befolyás nélkül is
egyedül az emberi lélek gondolkodási menetéböl kimagyarázhatónak« hiszi és Dávid Ferencz föllépésének közvetett vagy közvetetlen kifolyásának tartja. 1) Későbbi kutatások s a szombatosokra vonatkozó közben megjelent apróbb-nagyobb adatok igazat
mltak neki.
Külfölcli befolyás, ha az ilyen csakugyan bizonyitható volna,
első sorban a nem-magyar népfajokra: szászokra. oláhokra, rnsznyákokra s egyéb szlávokra hatott volna. De épen ezek közt soha·
sem verhetett gyökeret a szombatosság ; hivei, a mennyire azokat ismerjük, kivétel nélkül székelyek voltak mindnyájan. Közte
s [L más országokban élő hasonló irányn felekezetek közt nem
létezik, legalább nem észlelhető semminemü összefüggés, ele annál nagyobb és szarosabb közte és Dávid Fereucz tanai közt.
Ennek bukása előtt Erdélyben sehol semmi nyoma a szombatosságnak, mely csak halála után, de azután majdnem azonnal felmeri.ilt. Alapi tói, első tCljesztői és kövétői kizárólagosan a Dávid
FerenCí~ nézetén megmaradt unitáriusole közül kerülnek ki, s a
sz om hatosok eredeti dogmatikájában, mint látni fogjuk, egyebek
közt egészen ott találjuk azt a hitvallást, amely miatt öt elitélték.
E tényekkel megegyeznek n. szombatosság keletkezéséről
ránk maradt legrégibb tudósítások
Nagy Szabó Ferencz, ki vagy hét éves gyermek lehetett,
midön e felekezet felmerült, melyhez legközelebb rokonai, anyja.,
bátyja és sógora azonnal csatlakoztak, a szombatosságot egyszerilen mint ujitást tünteti fel, mely Dávid Ferencz halála után az
unitárius egyház ölében kifejlődött, úgy hogy »csakhamar két
vallás lőn az egyből, ugymint arianus és szombatos vallás.« 2)
Geleji Katona István, a ki vagy fél századdal a szombatosság fellépése után irt, a dolgot úgy adja elő, hogy Blandrata
azért támadt Dávid Ferencz hitvallása ellen, mivellátta: l> hogy
') Lugossy József. Egy szombatos énekes kiinyvrűl, Ú.i Magyal'
Mn~enm lHflO -fl !. évf. Il. CVI.-CIX.l.
') Mikó, Erdélyi 'fört.én. Atlatuk I. ~~~. l.
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minden istennélkülvalóság és zsidózás jönne ki belőle, a mint
,neg is lün. « Annak bukása után . »őtet az ő követői nagy martyrnak tartván. hamis értelméheu ::umál inkább megkeményedének
és rnintegy rnegfeneklének. S őt u::tgy sokan közülök a dologban
elébb is rnenvén, zsidózásban füzödözének. « 2) I. Rákoczy György
pedig, rnidőn a zsidózókat 1638-han kirnéletleníU üldözte, egyenrsen kimondotta: kutassák, »kicsodák azok a szornbatosok, kik
a re~epta unitárÍa religiáról cxorbitattanak az Judaisrnusra.« 3)
Az erdélyi szomba.tosság önálló keletkezése csakugyan
könnyen és terrnészetszerüen kim agyarázható a D ávid Ferencz haláb, előtt és után történtekből.
A rnerész ujitót börtönbe vet ették, de az ő tanait el nem
zárhatták; azok túlélték a komor várfalak mögött kimult férfiút.
Nagyon is mély gyökeret vertek az ő hitén volt unitáriusole szívében. A nép, mely a hü ragaszkodás megható jeleivel kisérte a
szekeret, rnely lelkipásztorát :1 végzetes gyula-fejérvári gyülésre
vitte; a polgárság, rnely küldöttségek és ajándékok utján rnindent elkövetett a vádlottnak megmentésére; a nemesség, mely
még az itélethozatal órájában kijelentette, hogy Dávid Ferencz
nézetétől nem távozik el s a Krisztus nem-irnádása és segítségül
nem-hivása mellett kiván megmaradni; az unitárius papság azon ,
igaz csekély része, rnely a fenyegetések által meg nem félernlítve,
mindvégig rnegtagadta, hogy aláirásával járuljon Dávid Ferencz
kárhoztatásához és az unitárius egyház által felállitott új rendszer elismeréséhez: mindezek birói itélet következtén nem adhatták fel egyszerre azt a hitvnJlást. melyet annak megalapítója elraga.nó ékesszólással és rnohón olvasott imtokban a meggyőződéR
erélyes hangján hirdetett volt előttük s rnelynek most rnhr martirja is volt, ki az ország színe előtt a börtönbe, onnét a hal~tll!a
ment érte.
A rab Dávid Ferencz még élt, s az 1579-ki október 2124-ki országgyülés már szükRúgesnek látta ujra eltiltani »:tz országban naponként való innovatiót, ami már ennekelőtte is Rokszor meg volt tiltva, s rnely ellen rnostan is minJ magános millll
egyházi személyek a suttogásoktólnem szünnek meg.« l)
•) Geleji Katona István, 'l'itkok 'ritka. Aj;'mló Pl ű hesze<l (17. 1.)
3
) Ke1·esztény JJfagvctii IX. {•yf. 1 ;,;,, l.
')Erdélyi Orszoí.g~y. I<~mlék<'l.: 111. 14::. l.

Ezeket a Dávid .Fercncz n(•:.~et(· u m eg mar:t~1uttakat az unitárius egyház öléből kitagac1ta; viszont ők nem tekintették tiihhf·
hitfeleiknek azokat. a kik clfogadtúk az ujabb unitáriu hitvallúst.
Hisz azok must más, tehát akkori nézet ::;zerint, ha.mi,; hiten
tévelygők voltak
Kcrekeu ki is mondj a ez t egy t:tuköltcruéuy, mely a ::;zombatos irocblomnak egyik legrégibb terméke:
P<ípas<Ígo t aF- kik h0gy m;lr elhagyták,
L utherit 1) vagy K alviuust v;iltoz tatták,
Maga melyik jobb m;Ísikn ál nem tudják :
Ezek mind a hároms:íg I stent ,·allj:ík.
Ez lHlromfclc Yallas ez Yil ágban
Sok lelkeket ta et igen nagy vaks;lgbau,
Tévelyegnek I stcú ismeretében,
L egeltetnE.k hami s biztat<lsokban.
)legyedrendbcn a;" kik CfJ!I btent vallnak,
Tisr.telctben im ezeknél nem jobbak,
Emberi tahllmányt ök is követnek,
Az többivel egy Jutjóban cve;mek ~)
Eőssi András. e költem(•uy sr.erzőjc, egyike a legehöknek
kik Erdélyben az unitárius vallást elfogadták vDlt, 3) a Blandrata.
és clvtúrsn,i által megállapitott njabh unitárius hitvallást ihform::w egy sorb:t helyezi <t többi három hefogadott vallással. )Ierő
"tévedés mind <1 négy.

Ez négy renduél nem lehet ig~\z valhb,
)lines ezeknek az ig·az boldogulás,
~fert konkolyoR mindezeknél az vallás,
Haszontalan mind az sok prédik:ílás. 4.

»Dc hát melyik az igaz vallá::;.« !'
' )T. i. Luther hitét.
') A kolozsvári unit. fűi'k"la ki\Jty\·tárában levő S:ombatos Élltktakünyrbe,~ az »t.,.tlYe,ség utánra tanító ének czímű költeménynek S- ,

vers"zaka.
") L. a következő ftljezetet.
') A fentemlitett költemény 9. ,·ersszaka.
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A regi unit<trinsok ~zerint tennészetesen :t D ávid F er cnczé.
Csakhogy ezt a sttjit egyhftzuk, valanuut a t örvény által
kárhoztatott hitet nyilvánosan nem vallhatták Miut a fe nu idézett
országgyülési hn,tározatjellemzőcnmoudja, még csak »suttogások«
voltak felöle. Az efféle titokbau gyttkorolt vallás pedig u cm maradhn,t meg soká előbbi álláspontján. Szilárd szervezkcdés és elismert vezetés hijábtw, egyesek veszik kezökbe ügyét. Ezek aztán
egyéni felfogásuk szerint jámn,k el, a melybe, n nyilvánosság üdvös ellenőrzése nélkül, minclinkább elmélyednek s így rendeseu a
széles országutról félre fekvő jámtlan ösvényre, s ezen miuclig
mcsszebb jutnak egész tt szélsőségig.
Az utóbbi kivált ott szokott megtörténni, a hol karhatalommal igyekeznek einyornni valamely vallásos meggyőződést. Mert
::tz ilyen könnyen válik rajongássá, mely egyre fokozódó mnkacssággnl folytatja nz utat, a melyről nyers erőszttk ált::tl el akarják
téríteni. Hívei megfogyhatnak, de annál buzgóbbak és lelkescbbek lesznek.
Pedig épen ilyenek voltak tt viszonyok a Dávidisták táborában, hol még minclig titokban bár, ele ::tnnál bensőbb kegyelettel
ragaszkodtak az elhunyt mcsternek az országból kitiltott tamühoz. Az egyik vagy másik, ki magányában behatóbban foglalkozott velök, tanulmányozásukba elmélyedve s utbaigazitás s elleumondás nélkül a maga eszejárása után indulv::t, könnyen, majclnem szükségképen jutott a szombatosságra.
Dávid Ferencz, mint láttuk, vallás dolgában csak e,qy tekintélyt ismert: a bibliát. Szerinte »emberi szerzemény volt minden,
mi a bibliából be nem bizonyítható.« Ezen elvből kiindulva megtámadta »Istennek a patriarkák, próféták és apostolok előtt ismeretlen háromságát« és visszautasitotta a Krisztus imádását,
»mely a szentirásban sehol parancsolva nincs.« l)
Vezetés nélkül maradt hívei nem állapodtak meg azon n.
határon, mely előtt meg-állt mesterök, a ki, ha meg nem bukik
és nem sokára meg nem hal, tán maga is túl megy azon. Határozottan tovább vezették annak elvét, a melybőllevonták minclazokat a következményeket, a melyre jutniok kellett, mihelyt tétovázás nélkül merészen keresték. Éjjel-llltppal forgatván a hibliát, ugy győzödtek meg, hogy mé~ sok egyéhh dolog sem talál')Jakab EZek i. h. 235 l. é~ u. o. Egyháztürt. Emlékek 47. l.
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hato benne, melyet a kercs..:th1y:ség szeult~ ~ltett ó~ befogadott, s
hogy víszont sok olyan olvash:ttó :tbban, :t minek a keresztrnység
vallásos gy:tkorlatában nyoma scm volt többé.
Ide tartoztak első ::;orban l\Iózes törvéuykönyvéuck, va~y
miut akkoribau rövideu szokták mond:tni, :t Wnény-nek bzámos
parancsolatai s egyéb intézkedései, melyeket az egyhetz majd másokkal helyettesített, majd egészen mellözött. Pedig c törvények
nem módosíthatók, még kevésbbé eltörölhetök Hisz az ó-szövetség világostw előírja, s az uj-szövetség helyheu h:tgyja és megerő
sí ti azokat. Azért miuduyájau egyaránt kötelezők. NéMnyat közülök megt<trtaui, máso bt érvényen kivül helyezni, lehetetlen, tilos
dolog. A ki :t törvénynek
...... csak az nagyját tartja ,

Ö m~g,lt az ilyen igen megrsalja,
Hogy a törvényt igy uítovatco tarlja.
Ez ilyen nem Krisztnsnak tanitv<inya,
?1-lert ö törvéuy pontját iR felhímasztja,
Hiány uJlki\1 tartanunk P'lrancsoljft,
Betölteniluk tisztnn L:S épen hagyja. l)

Nem ok nélkül tették egy 160-±-ből való szombatos zsoltár- és
ének-gyüjteménynek elejére 2) :Hitté evangeliumának ver~ét: »~e
vé lj étek, hogy jöttem az törl'énynek és az prófétáknak eltörlésére:
uem jöttem. hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem.« A legrégibb ránk jött szombatos kézirntnak e jeligéjével egyszersmind
igazolták és megokolták azt a gyakrabban és miut láttuk, különféle abkban fclmerült nézeteL mely :1 keresztény v:tllásos életben vissz::thelyezenclölmek vélte az ó-szövetség törvényeit. s viszont
eltörlemlőknek azon gyakorlatokat. melyek amazokkal ellenkeznek.
S épen ehből a nézetböl indult ki a szombatosság s az út, a
melyen hozzájutott, mint :t következőkMl még világ~sabban kitetszik, épen a fentjelzett észjárás volt. Az erdélyi szombatosság
keletkezésekor nem volt egyéb mint Dávid Ferencz tanainak az
akkori viszonyokuál fogva könnyen megérthetö tulhajtásn., vagy
helyesebben, szigorú és következetes továbbvitele.
') I s t e ll t ii r v é u y i> n e k nt e g t a r t'\. ~ á r a t a ll i t 6 o\ n P. k III.
n!sz 25-t; ve1·sszak; l. a kiiv. fejezetet.
') Ez a kézirat is a kolozsvári unitárius fűiskolának tulajdona. L.
a. küv. fejezetet.
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JI.
liiilyen ],örülmf>nyeh szüllék D;hid l•'creucz lauainak z,idózó irán~ han ntló
túlhajt~s~I. - A ~zombatoss~g- gyors terje,zketlésének okai. - A magya r
·kö..:yéleméuy a <:Kitlúkról a reformácio ellítt és nb'tn. - A zsidokra uézye
m egl epűen keth-ezű Yúltozás okai és jelouségei. - A zsidók és vallásuk
magyar költőknel éK theolognsokn.U. - Tdenígó szombatos nyilatkozatok.
- A szombatosok történetének h;\rom korszaka.

Dávid Ferencz halála után hívei egy részének annál gyorsabbau és hiztosabbn.n kellett odn. jutniok, hogy mesterök tauait
zsidózó irányban tovább fejleszszék illetve tnlh n.jtsák, mivel őket
.:ne miutegy kihiYták, sőt egyenesen rávitték.
Dávid Ferenczet zsidónak gúnyolták s azzal vádolták volt,
hogy tn.uai vissz:wezetnek n zsidóságb oz. De ell enségei ezzel nem
érték be. Hogy megbuktatását előkészítsék s elitélését ign.zolják,
élükre állitották, sőt elferditették tanait. Olyanokat moudatütk
Yele, amiket az ő tételeiből tán mint következtetéseket le lehetett
Yonni, de a miket ő magn. nem állitott soha ; de még olyn.nokn.t is,
a miket az általa felállitott hitczikkelyekből még ki sem olvashatt:tk. }fegroutására koholt tizenhat hittétele közé oda tették :t következő kettőt is:
(II.) »Az n. názáreti ember .Jézus. . . . . bár Isten követe,
a mit szólt} nem rninden Isten ,<;ZCLVCL«.
(III.) »Annak tehát és az n.postoloknak szavai :t Jlóze s türvényei és rnás p1·ójétai jövendölések mé1·tékére vonandó!~ : ti mi
azokkal ellenkezik} elvetenelll vagy ugy értelme",endő} hogy azok
temeival egyezzék; a mi az erkölcsök, az élet és isteni tisztelet
egyedüli szabályozója.« 1)
Hiába tiltakozott azok ellen, »:t miket mások hordoztak kö2
) Ezen körlevelek által a legtágabb körökben ismertetett állitólagas hittételei alapján történt az ő nyilvános
elitélése.

l'űl nevében.«

Az unitárius polgárság és nemesség nagy része pedig, mint
láttuk, azontúl is kegyelettel csüggött a »nagy martir« tanaiu,
kinek nem csak a nagy tömegben, hanem az unitárius egyh1tz vezérférfiai közt is még mindig akadtak lelkes hívei és uagytekintélyü és tudós védői. Kivált a magyarországi unitárius papság,
') Jakab Elek, i. h. 230. J.
1

)

u. o., 235. l.

mcly new allt a Blandmüc s a B(tthori Kristóf kjcdelem nyomúsa alatt, erélyesen, moudh~Ltni ::;zr·nverlélyesen fogta pártját a<:
»r>lMult« Dávid Ferencznek
K:mírli Pill, :t m:tgyarországi uuitáriu~ egyhúzak pibpüke.
a gyülölet Jumgján irt kárhoztató és gúnyos levelet intézett a kuJozsváriakhoz, lllolyben ~• legbevesebben megt[tmadj:t miuchzolmt, a
kik DáYi!l .Ferencz:et feljelentették s elitélték Httsonló tmülmu
levelet külclött :t kolozsvári:tlmak Óvári Benedek, sirnúneli prétlikátor, 1) ele még az Erdélyben élő legkiválóbb unitárin~ tn<lr'1sok
ki.izt is almclt:tk kik, mint P~tlaeolog Jakab és ~ommer .János. Yédelmél·e keltek a n:tgy hitujító kárbozt:ttott üw:tinak. 2)
Ezen tények érthetővé teszik. hogy :t szombatosság eszuu.;jc
akkorilmu. hogy testet öltsön. már csak fölkaroJóm és hinlt,törc
szorúlt. l\Iihelyt ez megtörténik, előre látható. hogy :1. sok unitárius közt, a ki Dávid l!'erencz hive mn.r:tdt, feles sz{unlll:tl t:tlálkozu:tk olyanok. :t kik :t szombatossságr:t témek. Hisz úgy ttHlták, vagy helyesebben azt hitették el velök, hogy zsidózó Yolt eddigi vezetőjük egyházuk meg;tbpitój:t é:; tisztehe tisztelt feje i~,
s hogy zsidózó tanok volbtk :tzok, melyek mi;ttt mnrtirságot ~zen
vedett. lVIiért ne lennének tehát zsiclózók i\k is? Ha igaz -- s
ig;tznn.k kellett lennie, hisz ennek :tbpján ítélték el - hogy D{tvid l!'erencz :tzt tanította, hogy elYetenclő mimhz, :t rni )lózetö
törvényé~el ellenkezik s hogy ez »<lz erkölcsök, az élet és isteni
tisztelet egyedüli sznbályozója« : miért 11e kö~etnék e törvényt ők
is? Széltiben hirdették, hogy »Dávid ~'ereMznek. ba életben m:tmclt volna, nz volt szándéka, hogy behozz:t :t zsidóságot s ~• köriilmetélést és elvesse ~tz egész új szöyetséget« : a) e száuclékn~tk utóbgos v;Üósítás:t csn.k üdvös elolog lehetett, méltó <trra, hogy fellmrolják, érclekéhen fámdozz:1.n:1.k és h:t kell áldozzn11ak é:; tUrjenek is érte.
S kivúlt ezen körülmény 111agyarúzz:t :t ~zo111lmtussá.g kelet·
kezését és h:tmaros terjeszkedését.
A v:ülásos forrongás e korsz:tkában, :t midön egymás után
') Szr;ke!!J Sátlrlor, i. h. 82 -::l. ,:,
XX. él-f. ~41. l.

]JI)l'O.,

fi!Jiirgy. KPreszt. 1\Iagvetu.

')Az i!ley;\g:ú védiratokat J. Kel'eszl. Magvető XX. évf. 1111. :141. és
343. l. ft',

') A l'atol' (l:lzántó 'i) Stephan jezstlita pateruek 11100-ból va.ló jelentése, Arrhiv •1. VP-reins fiir siPbenhürg. Lam1e~kun!le XIX. i>vf. :\95. l.

tam;ultak a.z uj felekezetek, igaz. köunyen talill t kovetökrc miudeu
uj hi!. Dc a szomhatossúg egészcu m[Ls viszonyok közt fejlődött
miut miucl ~t többi V<tllás.
'
~cm egybúzi tekiutélyek v~tgy t:wult theolognsok ~tlapítot.
Utk. h:tnem a nép ölében, miutcgy m:Lgától keletkezett. Mint kárh ozt:ttott és szigoru büntetés ~tlatt tilos tau látott napvilá.got.
H ejtekben súlletett s :tbb:m uevelkedett; nyilt<tn és szabadon
nem lépbetett föl sobn.. A sajtót, melynek az nkkori bitvillong~L
sokb:tu oly fontos szer epe j u tot t, sohasem b:tsználhatta; terjesztésére vap;y cs~tk védelmére egy köuyvet sem tehetett közzé nyombttásb~tu. K ézimti ima· és énekes-, vagy egyébb v:tllásos tart:ilmú
könyvcit elkobozták, vagy elégettették <t hóhér keze áltnJ. Hiveit
üldözték. elzárták, kegyetlenül kivégezték S ez :tz új vallás, mely
azonfölül még a zsidó ritusok elfogadásrt áltn.l n.unyi szolmtbu
nélkülözést és terhes kötelességet rótt követőire, rövid idő alatt
számo;; buzgó hivőre talált s az elejébe gördített miucleunemü
ak:tdályok ellenére majdnem félsz[izadon át egyre h:tbdt s mincl
tágabb körükben valóságos mjougássnl felkarolta,tott.
Ez csak úgy történhetett, hogy az első szombatosok közül
sokau. tán a legtöbheu csak azért vették fel e hitet, mivel :t Dávid Perenezének htrtották s azt vélték, hogy elfognelása által
voltaképeu megdicsőült mcsteröket követik, <t mint tényleg d áv i dis t á k-n:tk nevezték is őket.
Hozzájárult egy más, nem kevésbbé fontos körülmény.
A zsidókat a reformáezió előtt mint az egész keresztéuy VIlágban úgy min~ilunk is, a legmélyebben megvetették és megutál·
ták Az országos törvényen kivül álló, n társttdnlomból s <t tisztességes kereskenelemből kiszorított, rubázfttuk s egyéb megkülönböztető jelek ált:tl megbélyegzett emberek volt;tk, n kikkel egy
födél nlatt lakni hi.'mnek tekintetett. Vallásukról pedig anuyit
tudtak csak, hogy a valami istenk{u·omlás, melynél fogva követői
a »barmok, vad állatok és pogányok« mellé állithntók. 1 )
Ilyen viszonyok közt egyszerüen :t lehetetlenségek közé tartozott volna valamely zsidózó felekezetnek keletkezése. El sem
képzelheti), hogy nkkoriban valaki elfoga<lh:!.tott volmt olya,n tant
vagy v:tllásos gyakorl:ttot, mcly :t z.s1:dr1 névvel volt megbélyegezve.
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') Kohn Súnwel. A zsidók
l. fl".

li!rl~ucle

~Iagyarorszúgon

l. 172-C. és

23!)

.-\ SZO)!BATO!'iOK.

Ezen köriilmény a reformáczir"l ulan és annak következtt•u
lényegeseu megváltozott. A lllagyar világbau is méltányosabhan
és kedvezőbben kezdték megitélni :t zsidóbt. Csak hogy itten :t
közvélemény e fordul:ttán:tk fentebb (86 -9 2. 1.) felsorolt általúno~ olmihoz még egy speeziális ok is járult.
A m:tgynr reforllláezió es:tk a rnohácsi vész utúu keztlett
nngyobb mértékben terjedni, s épen nkkor rnegszünt lenni a r(•gi
mngyar zsidóság. Egy részét Törökorszúgb:t bnrezolták a többit,
kiki az ált:tla birt országrészekböl, számüzte János király vabmint :Mária ö;~,vegy királyné. 1 ) Azóta a, reformáczió sz{tzad(tbau
csak :t török hódoltságban és uéháuy az ausztriai h:tUtrslélekcn
fekvő városbau t:tlálunk zsidók:tt .:\lagy:trországbau.

A lsidók eltünéséve! eltünt az ellenök táplált gyülületuek
főoka: n kenyéririgység. Erdélyben pedig már :i r eformáczió
előtt i~ csak itt-ott éltek egyes zsidók; letelepedésöket csak Bethlen Gábor engeelte meg 1623-b:tu. 2 ) Itten sohasem látták azokat
a vörös folttal, csúcsos hlappn,l é~ sajátos szabásu köpenynyel
járó -kelő zsidókat, kiket kereskedők és ezébek miut verseuYt(trs:tbt, polgárság és nemesség mint ]Jénzkülcsön ző ket s gyakra"u allmlmatlankodó hitelezőket gyülöltek és megvetettek Csak :t szorgalmasau forgatott bibliából s :t temploruokbnu énekelt zsoltárokból ismerték őket, tehát mint isten megválasztott uépét, mint
azokat, kik ~t pogányság közepette a.z igaz vallást bírták. az iga~:
istenért küzdöttek és elvéreztek s igy >nagy példát hagyán:tk a
kereszténeknek« sőt voltakép maguk is jó keresztyének 3) voltak.
Az e korszakbeli költészetben egyszerre t1icsősítve tünnek
fel n zsidók. ~Iig :tzelűtt még hivatalos okimtoklJ<tn és helyi törvényekheu is mint .'}onosz) cselszüvü) hitetlen istencir11ló zsidók
szoktak szerepeini: 4) most (i';trkas An<lrás és Batizi András egy·
formán mondják, hogy:
A zsidók valának iötcnuek uépei. 5)

') Já•tl<!J Pál. "\.magy. nemzet navjai a uwhácsi vész utá u I.

u.,

:J3-.

9U., 145. és 179. l.; F'l'alcnói, magy. orszüp:gyiil~si emlíokek J. 21. és 29. I.
') E>·délyi Q,·szdggy. Emlékek VIII. !86. l.

') Székely Bltlázs, Régi }fagy. Ki\ltlík Tára n. :124 I. 222. snr és
Tinólli u. n. UT. 225. l. 56 snr.
') Kohn Sá>"ttel, i. h. 173. l. és 316. l. 1. jegyz.
')Régi J!ag!). Költők Tára II. 13. l. l~•. SOl" és u. o. II. 74. l. a. sur.

240
Iga..:. win(l <t kelten ho..:late~v.il. hogy »r(·gcn, << még n. kcrcs;::ténysrg kl'let.k\'Zét-e eliitt volt az igy. Dc a korukbeli zs idók végre mégis am:t régi. zsidóknak volt:tk csak ivadélmi és vallásuk m ég mindig amazoké y olt; s azért cs:tk tn.gadlw.ttttlan ign.zság maradt,

király « hiába inti, fenyegeti öket, hogy »mind disznó-húst ennének « : ök kijelentik;
Ez undok :íllatot llernhogy én megenném
Sem :ctkarom illctnCIIL

hogy~

.\ tií)'; pamncsoht istentől adaték,
A zsid ó népektől cl-kihirdelteték. 1)

A magyar la.nt most d:tlt zeng »egy zsidó leányról «, Jónás
prófétt'walncm-zsidókbl szemben büszkén elmondatja:
Yagyok zsidó nemzet,
Félem és röttegem az memtybCli Istent.

é:s fennen dicséri »a zsidókn:tk drága. könyveit«, melyek az »élő
isten tönénye.« 2 ) ~hgyar költők megéneklik :t zsidóknak nem
csak :t bibli:t ált:ü elbeszélt, ha.uem n.zon hősies harcz:tit ís, melyelzet :t római<tk s egyéb pogány népek ellen vívt<tk fővárosuk- és
szentélyükért valamint »a s:.-:ent törvényért és a szombatnak szenUilta.rtás:tért.« 3 ) Kegyetlen pogányoknak bélyegzik a zsidólm:tk
b; vallásuknak üldözőit; a zsidó vért:tnuk:tt mint szeuteket dicsőítik
!>Öt Yerseuyezve felmaga.sztnlják a.zt, :t miből azelőtt gúnyt ih:tek
YOln:t.
:Xcrn kewsebb rnint három XVI. száz:tclbeli költő megénekli :t júmbor Eleázárfőpapot, a.z :tnyát és hét gyermekét, »kik
megtartották a tönényt s apáik hagyonünyát és nem a.ka.rtak
enni disznóbú,_t, s e miatt a. kegyetlen Antiochus király által :t
~artü·ium rlicsőségével koro11ázt:-.tt:t.k. « 4 ) A »pogán, kegyetlen
"C. o. II. 98. l. 83--±. SO\',
2) U. o. U. 81. és 90. L, IV. 210, J. 63 4. ~or.
a) .J" se p h i ,J url a e i ... <l e h e ll o J u <l a i c o cum R o lll a"
11 i , ~at. (magy. versekhen) Dehreczen (1582) l•s H is t o r i a sa c r a contiliC/lS proeli n
eu: pugna., fillorunt Israel . . . 1Ji'O lege sancta et ]Ji'O scwctifil'C!liOJte s<tbbC!tho,.um ('zintén lllagyar versekben Debreczen 1583 ).
•) Bol'llemi-.zf! Mikló.,, Histuria mikt-ppen az szent Eleúz{Lr pap
sat. (h. n.); Zontba>·i AlltC!l, ki !-;zab<> Kitr»ly szerint (Régi magy. köny\'t!tr
I. !04. l. 203. sz.) •zerziíje az Pli'>ttevaló jegyzetben irlézett Histol'ic< """'·anak, melynek fnlytatólago' czime : c o n t i n e n s. . . <>t m o r t e m
E l· e a z n r i ... "'" ,~{w·h"l,eo.·n"' "eptem jú<tnon . . . cl!stodiente.; legem,
patl'is t•·aditio.nefl/, non mal!clw:antes cal'riCilt lJOl"cirwm, ob hoc i!Ó Antioc/w
rege saeuissimo. . . mMtirii glol'iC! co,.ouati •unt, és végre egy Névtelett, .A.z
istenfélő Eleázár papról és az kegyellen Antiochus királyról való historia.
1)

Régi Magy. Költök 'ríu·a II. 317-241.
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A f;7,0)!H A'l'OSOK.

:MikPnt lehetett volna nevetséges, vn.gy 8pen isteutelen dolog, ba ezen zsidó rítust elfogadj ák? Hisz ezzel csak példáját követik :t.zon szenteknek, a. kiket a legkegyetlenebb kínok sem birhattak rá, hogy megszegjék istennek J\[ózes által adott törvényf>t.
A zok sem nyúltak n. tilos eledelhez; inkább meghaltak és mint
dicső vértanúk
A'/. nagy Úristen orsdgába>l menének.

1)

J\Iost már nem átallották egymás mellé állitani a z-<irlr} f.s :t

ma,gya•· szót. A nyelvtUllomány, az :t.kkor dívó felfogásnak hódolva, bizonyosnak állítja, hogy a magyar nyelvnek >>semmi egyéb
nyelvekkel, az egy Siclón kivül, rokonsága nincsen; « 2) ezen zsidó
nyelv pedig még n.z akkori zsidókna.k is volt zsinagóg<ti nyelve. A
magy:t.r költő most párhuzamot vet :t még nem rég anuyim megutált és szid:t.lmazott zsidók és saját népe közt l'S, bitrom kiiliinfrle szövegben ránk maradt, terjedelmes éneket ir »A zsídé• (>~
m:t.gyn.r nemzetről. « 3 ) A zsidók őstörtéuetével összeha.soulítj:t a
magyarokét, a kiket
. . . ah nagy isten itt mincl megszállitá,
Mint ah zsidó népet Kámutmtak fölclében.

.Azután dicsőiti a zsidók hőseit és szent és bölcs királpit rs melléjök állítja a magyar vitézeket, Sz en t-István, Szent-László éR
Mátyás királyt. Nabugdonozornak megfelel »:t.z hitetlen tilrök
császár«, ,Jeruzsálemnek Buda vára;
Ah zsidó népeket isten foglylyá adá
Régen babyloniai királnak,
Magyarokat adá törökök markttim;

a 7.si<lók iR ten igazi igéjének, az evangelinmok el nem ismerése által
fejökre 7.úditották istennek haragját: ug,mnezért, értstl a reformíí.czió vissz:t.utasítása rs üldözése miatt, kezdenek a ma.gyarok is
') lté~ó l\Iagy. Költ ök Tára IT. :118. l. 24. ~or, :n~. l. 71-2. <or t-s :l 24
l.

2~1.

sur.
') jl,fa.'I!J"'' U•·ant~natikat.•lw sat. (Gelt>,iiKntnnúnnk Titkn~· Titka ~zlmü
i'Pnt i•l•'zPII mn11k:'1ja nwllt>lt.) elillj{tr<'> lu•sú<l.
") R"gi J\lagy. Kiiltiík t:\ra ll. 1:1. l.,., ü. n."· :l7C1. l.
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·Miut ah

. ugyau jc'trni
népek régen Jeruzs:llemben.

z~idó

Hasonló irányt köYetnek az e korbeli feddő és siralmas köl(.J eremiádok). A »Szent Moizes ötödik k önyvf>he11« irt
»rettenetes veszedelmes átkok « egytől-egyig érték vagy még fenyegetik a, magyarokat is ; hüneik és büntetésök hasonlók a zsírlókéhoz 1 ) • •Ter emiás siralmai, melyek a zsidó nép szenvedéseit elpann.<;zoljá k. majdnem szóról szóra átvétetnek mint »Siralma az
m:1gyar nemzetnek. « 2 )
Sőt egy régibb unitárius egyházi ének hímezés nélkül ki-

t<'m~nyek

') Szkárosi, Az átokról, u. o. II., 207. l. ff.
') Toldy, A magyar költészet kézikönyve (1855. kiadás) L 5 8 - ~. J.
~'nl<ly megjegyzése (u. o. 5 :í . l. ). hogy • a hangulaton s némely k épeken kivül,
nlig "'ln egyéb közösség a magyar dalnok s a zsidó próféta énekeiben «, arra
mntat, hogy Toldy, bár kiemeli, hogy maga a költő Jeremiásra hivatkozik,
még sem ismert a voltaképi zsidó forrásr a. A szóban forgó ének ugyanis
.Jeremiás siralmai 5 . fej ezetének bár költői, lle azért lehetőleg hű forditása
i·s huszonkét versszaka pontosan megfelel e fejezet huszonkét versének.
Toldy, régibb protestáns énekgy üjteménynek nyomán, csak tizenkilencz
ver~szakot közöl belőle, közte néhányat protestáns szellemben átdol gozva;
nál a az ének elején hiányzik két versszak, a végén pedig egy. Az egész költemény aedeti a lakjában található a régi szombatos énekeskönyvben; l. a köv.
fejezet tartalomjegyzékében a 85. szám alatti éneket. A Toldynál hiányz ó
{;)si! k ét 1•ersszak a következő :
Ezek llivek az szent ige, kit követnünk kell,
Hogy ez világ népeivel mi ne veszszünk el,
Az Izrael népeivel ne tévedjünk el,
},, ne éljünk pogúnyokkal hamis kenyérrel.
.Jeremiás Izraelnek romlását látta,
Nagy keserves siralommal azt megsiratta,
Szántalan sok rab,,j,gokat szána és bána,
Többi között a próféta ezeket ira.
Az ntolsú versszak így hang:úk :

Az siralmas Jeremiás az ű könyvében
Ezt ira be mindeneknek üdvességében,
1\tinu jókat követhessünk mi életc\nkben,
Atyafiúi szeretetet tartsunk lelkünkben.
A 7. utolsóelőtti versszak peilig, mely Toldynál így végződik:
• Kegyelmes uristen ! tarts meg az mi hazánkat,
Dicsérhes8ünk mind örökké, te szent háromság«

a szombatos énekeskönyvbeu, mely még számos egyéb érdekes el téri\
olvasatot mutat., mint már a rimelPs bizonyit.ja, !Helyesen ekkép ltangzik:
KP-gyelm"' Isteni'u>k, tarts >neg az mi hazánkat,
Adj füldüukbeu, ·mel't ideje, :iántOOI' -ul'alwt.

nwudj a, hogy i. teu előtt kedvesebh a 1.::>idó, mint a magyar uép:
amaz • i::> teui kézzel plúutálL bZőlűgyi.imölcs. »a Júfet pogány marad é kibűl kikerült magy:tr uép »csak vatlf<L oltott úga. <. l)
llyeu felfogások mellett a z::>itlóbt többé uem uézhették le
úgy miut az előtt, kivált vallás dolgt'thau uem. ::\Ittga Geleji Kat ona ugyanabban :tz uuitáriusok ellen irt kiiuyvébeu, a melyheu
azoknak szemére lobbantja, hogy tauaik a zsidósúghoz Yezetnek
és vérfagyasztó kegyetlenséggel nyilatkozik a. zsidózók ellen. uemcsak egyre ut:tl a bibliai héber eredetijére s a »zsidó ~zók« igazi
j elentőségére 2), htmem még illézi »a Barachiás-t, :1 Il.:tbbi Lhi-t.
a Jonathau Ohalclaeust« éssürün hivatkozik »Rabbi ::\Iose:s Xachmauicles «-rP. »Aben-Ezra, Sicló «-ra, a ta.lumd bölc eire. sűt a kahbalisztikus Z o h á r-ra, 3) mely zsidó tekintélyeket persze c,;ll;:
Buxtorf és mások foreli tásaiból ismeri. N Enyedi György, az unitáriusole szuperintenclense, még ~• szombato sság virágzástt idejé hPIL
is állitja: hogy az » Christus és az Apostolok nem ellenkednek
l\f osessel.« Az ellen pedig, »hogy <tz E l o h im három személt jegyezzeu« ~• bibliában, egyebek közt felhozza: »Uzuda elolog az,
hogy :t Sidó nyelvnek tulajdonságát az D eá kok értik jobhan :1
SiclóknáL Az Sidók, nohtt mindenkor olr:1.sták ezt az Moses ir(tsút,
ele mi"•gis soha azt nem vélték, hogy itt az I stenbe sob1.súgot. értRen: amazok peuig az idegen uyelvben mint jövevények fel találták azt, a mit a természet szerint való Siclók nem tucltauak. «4 )
Más sz~tvakka.l: '' biblia olytdén magyarázata. melyet :t r(•gi
zsidók nem ismertek és mely csak a kereszténység keletk<.•zi"•se utún
jött forgalomba, helyes nem lehet.
Miuclezekből kiviláglik, hogy a .z~idú szó kivált ErclMylwn,
s ottan kivált az unit~'i.riusok közt, most már korántsem gyakorolt:• :tzt a visszataszító, megvetést keltő hatást, a melylyel azelőtt járt. Zsidó és hitetlen megszüntek azonos fognlm:~k lenni.
Y a.hmely vallásos felfogás vagy gyakorlat helyes, sőt »jó hresztyéu « lehetett, noha zsidó volt, vagy túu (•pen azért, mivel az volt.
A Dávid Ferencz állítólagos zsidózás:'tról terjegztett hirrk
')L. az illézetet Ka1·dos Albett, A X'i'T. sz:íz:ld magy. !.nai kiiltt•,z .. t ..
4:L 1., 2. jegyz.
) Titkok 'l'itka ~2 .. 24., 308., R07. l. ~at.
") lT. o. 23., 28., 499. ].
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mag-yar:1zattyuk sat. ll. és l :J. J.

n.i

fp~fauwnhnnln•li

ht~lyPkHt"k

m<'llett kiválL ezen megváltozott új nézetek megértetik velünk

h~g_Y a.nn yi:~u találk.oztak, kik a zsidó ritusok tényleges elfogadá~
Az első ko7'Szal.:, mely még hrttározottan ke1·esztény állásponton mutatJa a szombatos~;ágot, 1588-tól 1621-ig terjed, azaz

sa tol nem na.dt:tk v1. sza. Cs:tk most történhetett, hogy a szombatosok emelkeclett öntudattal elmondották a feddő szavakat:

az uj felekezet keletkezésétől Péchi Simon fökanczellár bukásáig.
A második ko1·szak, melyben mindinkcíbb zsidó álláspont1·n
helyezkedik a szombatosság, tart 1621-től1638-ig , azaz Péchi bulcásától az ugynevezett »dézsi complanatio«-ig.
A haTmaclik koTszak, melyben tényleg a zsidóhitet felkarolták a szombatosok, magában foglalja azt a két századnál hosszabb
időszakot, mely lefolyt 1638-ból 1869-ig, azaz a »dézsi complanatio«-tól egész a szombatosoknak a zsidó hitre való nyilvános
áttéréseig.
E korszakok tartalma és jelentősége megfonlitott viszonyban áll tartamukhoz.
Az első kettőben , mely mindössze csak ötven évet számit, a
szombatosság életerős, terjeszkedik és irodalmi tevékenységet fejt
ki; a kerek számmal kétszázharmincz évre terjedő harmadik korszakban ellenben egyi·e hanyatlik, úgy szólva csak tengődik.

lfalld meg vak világ ezt, nyisd rá elmédet,
Ertsed uagy tévelygésedet, mely állja szivedet:
j/;sidó n6v nagy rútság nálad s utálod,
j/;sidó hitet. rágalmazocl, nntig szidalmazod; l)

csak mo, t vált lehetövé, hogy a g;ombatos vagy zsidózó elnevezést
nem gúnynévnek hanem a többi világ által félremagyarázott
tiszteletnévnek tekintették, melyet büszkén viseltek s a melyről
a vértanúk megadásával és lelkesedésével elénekelték:
Örlilünk mi ezen, noha ök nem tudják,
Hogy mely törvényedet jegyül fiaidnak,
Adtad zsidóságnak,
Ők szidalom helyén minket avval hinak.
Itólunk nem rá~ :~,uk le ~zent szombatod nevét
Szornbatosok les;.:ünk, mert Sátán erejét
Elálljuk nagy mérgét,
Tiiréssel meggyöz;.:ük sok keg)·etlenségét.

B1tdapest.

\'i gass.~1g

a;r, nekünk, hogy s;r,ent törvényednek
Bélyegét viseljük, nagyságos jegyednek, 2)
Szomuat ünnepének,
Népei igy vag~·tmk Uri Felségednek. 3)

KoHN SÁMUEL.

* * *

(Folytatása a jövi\ számban.)

Az eddigiekben ismertettük a szombatosság előtörténetét.,
illetvr azon tényezőket, melyek megmagyarázzák keletkezését és
í•rthetövé teRzik későblü történetét.
1\faga e türténet három pályaszakon megyen keresztül. Vilúgnsan megkiilömhöztetjük benne a fejlődést, a virágzáRt R végre
a ltanyatlrtRt.
B szerint három, időtartamr:l. nézve nagyon egyenliítlen korAzakra os:l.lik a. szomhatosság történetP.

fl

')J,. a ki.ivetkezG fejezetllen a régi szomhalos énekeskönyv tartalomjegyztokéhen a l O!l. "zam alatti éneknPk »A z a p n st o l i i g a z h ü t r íí l •
czímií Ili. részét, l. verssz.
•) A 8Znmbat,jeg!l-n<'k nP\.<':t.tPtik ]l{úzes IT. k . :\1.. 1:1. f>s 17 szprint.
")A kiiv ... tk••zi> f,..jezt•t

tart:tlnllt.k~·yzo'•kf'

4::. sz:\m alatti

t~JH·k?twk

11-l:l ver~sz.
MAGYAR

Zsmú-SzEMLE,

188li. IY. Füz.
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N ágara Izraél.
II.

Ná~ara _Izráel anyagi helyzetére és á llására is befolyással
volt e koltemenyele hatása. 1) Hitközsége - miut ez ren de
t" t' .
J tt
sen
or eum szo co - rész t vett a dicsőségben, mely volt rabbijának
g!.e~:meké_t és. az 6 gyámoltját érte. A szeretet, a melylyel eddig
korulvettek, üszteletté és bámulattá változott. A_ damaszkusi szefárdi hitközség nitgy fontosságú hivatalos levelezéseit a héber
nyelv .ke_zelésében oly kiválónak bizonyult Nágarára bizta, 2) _
eg! klsse moclern fogalommal élve - 6 a hitközs~q titkám volt. a)
M1előtt Nágam állásáról bővebben szólnánk, bizonyára szükséges lesz magának a hitközségnek helyzetéről megemlékezni.
A törökországi zsidók helyzete ezen időben eléggé kedvező
volt és épen ebben titlálhatjuk meg egyik főokát a török földön
virágzásnak indult zsidó irodalmi működésnek.
Ama vezérszerepet, melyet Spanyolország elveszitett és Né-

~etors~ág akko: még meg nem szerzett, a törökországi zsidóság
bu·ta hitrokonai között. Magáhan az állambau igen jelentékeny
helyet foglalt el a török zsidóság. Az épen elhunyt hatalmas zsidó
államférfiu Don Józs~( naxosi fejedrlem állását a nem kevésbbé
') Itt említem meg 8teinschneirle1· azon [illitását (Polemischn Literatur s. v. Nágara I.), hogy Nágarának apja kilveWje ,·olt a damas:<kuú rcLbhiszékbeJ~. ~z állitás minden alapot nélkiilöz, de lehetetlen is. Di7.ony:üa a
nagy b1hhografus ezen adata véletlen tévedésen alapúL
. ').~gy p. a hirneves AlJraham Halevy ihn Megas konstantinúpolyi orvost .~Itkoz~ége nevében hívja Damaszkusba, ami magában is igen érdekes
kortorténetl adat és a hitközségek müködésére fényes világot vet .. (i'll!•mé
~zr~él 144 . . b.) Ug~ancsak () ajánlja föl a kiizség megbízásából a jernzsáeml Maszod ,Judanak a damaszkusi rahbis:<(·ket (U o 1 •' 1 y ·· " forte 39 b.)
· · " ·' J. · "· '"uJ 1
") N;M

MJ'I~, N~;:; o ·~,

nH>n<lja a 1\-Iélllt' Ju(tel l>e1 ezetésében.

\H.\ 1z1~

\J.: r..

jelentékeny Askenázi (Tecleschi) 8alonw11 foglalta el és rprn ekkor
állott hatalmas befolyása tetőpontján s nem is késett ~ohn. azt
fölhasználni, miclőn hitrokon:.ti megvédéséről volt szó. De Snbmon korántsem állott egyedül, hanem kívlile még igen számos férfiu és nő 1) birt közvetlen vagy közvetett befolyássn.l a
szultáma.
Természetesen a fővárostól távolabb fekvő viclékeknek zsidó
lakossága- és igy Damn.szkus és vidéke is - inkább ki volt téve
az egyes p:.tsák önkényének és szeszélyének, tle helyzetük össze
sem hasonlitható a németországi zsidók ugyanez időben v:tló
szomorú állapot:íval, melynek vérfagyasztó adatait Zunz állította.
össze (a »Synagogale Poesie « 2-clik sz:.tbszában).
Nágara igen jól ösmerte :1 konstantinápolyi zsillók befolyását az udvarra és igyekezett titkári állásán összeköttetést a (hmaszkusi és konstantinápolyi zsidók között állandóan föntartaui.
Midőn akár Damaszkus, akár a körülfekvő helységek zsi<lósága a pasák önkényes reneleletei által sanyargattatott, Núgara
volt n.z, ki meghatóan írt leveleiben erről a konstantinápol.vi ititrokonokat értesítette.
Miclőn a virágzó Zefnth zsidó lakosságát az ottn.ni pasa
kényszeríté kiköltözni, Nágam sietett erről a damaszkusi hitközség nevében a konstantinápolyi előkelő zsiclóbt értesíteni, hogy
használják föl befolyásukat a szerencsétlen zefnthiak érdekében. 2 )
Hasonlóan, miclőn saját hitközsége szemedett ilynemí.í önkenykeclések alatt. 8 ) Nágara ezen levelezéseiben a »t:.tkkif«-ok történetéhez is lelünk egy kiváló nevet és ez &cíngi .Mei1·, konstantinápolyi zsidó, Nágarának, ugy látszik, személyes ismerőse. 4 )
N em csoda, ha ily móclon hire úgy Damaszkusban, ru int egész
kelrten folyton novekedett. Jl.fincleu olelalról tiszteletben és elismm·ésbeu részesült; úgyláts<:ik, hogy külön iskolája - · béth hammidrás - volt Dn.maszkusban, melyet a hitközség előkelőbb t:tg') Igy Kiera Es7.ter, Askenázi Salamon özvegye és mások. L. G,·aetz
IX. 458 és k.

') Mémé lzraél 159. a. Ezen adat megeriísiti azon állitúst, melyet
Ohal'l'iél"e közöl ezen zefathi szerencsétlenségrííl; nem szükséges teli:'Lt fültenn link, hogy ott Zefath és Tiberias föl van cseréh-n, amint G•·aelz \"t;lekf!clik. Gesch. d. J. IX, 444. l. J.
') 1\Iémé lzraél 159. h.
') U. n. l '>9. 1> . .;, 1no. a. A ní"· maga em li tv~ van ml.r Co"fo•·té-nfll
:H~. b. to~ 4~. a.
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jai is látogattak. ) Korának legkiválóbb zsidó tudósaiYal és költőivel levelezésben állott, igy : B érab .Takob-, 2) Bérab Mósé-, a)
Askenázi Beczalélbl 4 ) , kinek halálár ól megható emlékbeszédben
5
emlékszik meg ), továbbá L achmi Ábrahám és J abecz Salamon
költőkkel. Azon kivül magánosok kértér e ünnepi alkalmakra számukra alkalmi iratokat írt. 6)
E héber levelek messze földön mintaképen hámultattak,
úgyannyira, hogy Cháim ibn Cháirn ösztönzésér e leYeleit egyhegyüjté és hat csoportha rendezve Velenczébe küldte kinyomrttás
végett, a már akkor teljesen elkészült Z emiróth I zraél folytatásaként, mint a czimlapon emlití, oly czélhól, hogy az if.jusá!J ta1w?jn
belüliik a héber nyelv müvészies és szép k ezelését és ez az elbizakodottnak épen nem mondható Nágara szájából bizonyára igen
sokat jelent.
A Mémé Izraél -- ez a gyüjtemény czíme - tartalmaz
csoportok szerint, hivatalos, baráti, magán-leveleket, vitázó s szatirikus tartalmúakat és Yégül gyászallm.lmakra irottakat. Az egész
gyüjtemény emelkedettebb helyekben és elmés szájátékokban bő
velkedik és ha nem is költői, de kortörténelmi szemponthól nagy
fontosságú. A kiadó, helyesebben a sajtó alá rendező, Gerzson
Izsák, toldalékill hozzácsatolta még a gyűjteményhez Nágarának
egy kisebb homiliaszerű iratát, mely épen a kiadó kezeiben volt,
czíme Meszáchéketh bethébel.
E munka megjelenése után Nágara még egy darabig Damaszkusban élt. Vajjon hitszónoklatokat tartott-e ott, nem tudjuk
és nem is valószín ü; ellenben biztosan állithatj uk, hogy különböző
alkalmakkor a környék városaiba járt szónokolni. 7)
Körülbelől l 610 táján hivatott meg Gázába a rabbiszékbe, 8)
') Erről csupán egy elszigetelt adatunk van M. Jz. 148. a.
) U. o. 152. a.; •) 149. a.;') 140. a.; ') 165. a.

2
6

) Igy búcsúleveleket, vagy lakodalmi és házfelszentelési alkalm akra.
U. o. 140. b. 140. b. stb. stb.

') Föntebb láttuk, hogy Vital űt Gubárban hallotta szónokolni.
•) Többen (Graetz, Dukes) nem vesznek tudomást róla, hogy N:ígara
rabbi volt Gázában, pedig Conforte Dá\7 id ezen állításához kétség sem fér.
Elöször, mivel Conforte alig egy emberöltűvel élt későbben Nágarám'd, sűt
ifjabb kortársának mondhatjuk, másodszor mivel Conforte saját elbeszélése
szerint 1645-iki jeruzsálemi útja alkalmával hosszahh ideig tartr>zkodott
Gázában, hol költőnk fiának, hivat.allJPli nt6cljának, eliíadásait ltallgalt.a.
Conforte az anyagot gyíljtiit.t.e mnnkájithoz a »Kóre ha<l<lórnth• -hoz <·s bizo-

~ JÍ(;.AR . \ lZR\ftT •. •
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mcly hitköz~ég :tkkor a tekiutélyebc hb és mértf·kadó hitközségek
közzé tartozott. 1)
Nágara ezután sem szüut meg dol gozui, azonbau
úgylátszik - erejét már az első gyííjtcmény megjelenése ut[m a, költészet és egyéb komoly tanulmányok között osztotta mag. Még
a Mémé Izraél megjelenése (1605) előtt készen volt a »Picz'é
Óhrfb« czímü .Jób-kommentár, krsőbb a »lYiaarkhoth Izmél« pentateuch-kommentár. Ugyanekkor kezelte, de csak pályája végén
fejezte be a »JYJik d I zraél«-t, mely 40 prédikácziót tartalmazott. 2)
Conforte Dávid még miud :t h:irmat látta kéziratban. n Szécler
haddóróth szerz őj e ttzonban már egyiket sem ösmeri ; reúnk n6zn~
szintén ösmeretlenek.
E zek mellett azonban korántsem szünt meg a költészet terén
rnüködni. L elkének enyészhetetlen ifjúságával és erejével ir ta meg
késő bbi költeményeit. Az indulatok ereje nem gyengült, a költői
föllengés nem lassult, csupán a nyelvkezelés vált müvésziesebbé,
választékosabbá és csakis ez ki.i.lönbözteti meg őket az ifjabb termékektőL Ezen későbbi költészeti mííveket a Seérith Izráel czím
alatt gyüjtötte össze.
E gyüjtemény tudtarnmal négy kéziratban maradt fönn, és
pedig egy ,, bécsi udvnri könyvtárban, melyet Friedlander l\1. H.
b:osznált, egy Amsterda,mhnu, melyről Pollák G. ad értesítést
a »Habnuel« II. k. 283. lapján; a másik kettő és pedig egy llltgyabb 8-rét és egy hiányos 12-rét alakú kézirat Kaufmann Dávid
tanár úr birtokában, mely utóbbiak legszívesebben lettek rendelkezésemre bocsátva. 3 )
Ezek nyomán a »Seérith Izraél« uagyon sajátszerü beosztásáról győződhettem meg. A gyüjtemény :o török és perzsa énekekheu szokásos bangnemek szerint 12 részre oszlik. :\Iindeu
csoport egy ilyen hangnemre van szerkesztve és mindegyiket hangueméhez t;trtozó rövid »f,7tichath « ,,;:·i';: (ouverture) előz meg.
Legelől és legnagyobb számmal v:mnnk n ~ rriszt « h1tngnemre
uyára hosszabban kénlezűsködütt az apáról ; innen van, hogy ~ágarának
összes kéziratban levü mű,·eit ösmeri.
') Dc,virl iba Zintl'l' elsil sorban hivatkozik e község minhágjára.
Resp. 4. sz.
') J,áStl )fflwé J zr. bevezetés l :J 9. 1>.
') A »Zemiróth Izraél• ritka Vl'lenczei kiadását Barhe1· 8i111on w· bo·
csátotta rendelkezésemre.
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~ro ttak, mely twrzs~t :;;cuei míbzú biwHyo::; cgyeulctc•::; ütemeket
J ~lcnt. N agyobb csopor tbtl bimak a clwsp;ei11e iralee zenb 11 7i busze-

ld:: stb. han gn~mc~c

Ami vár iáczió az egyes haugnemckeu belől
elofordul, az 1t~ 1~ n,z egyes n. mb és török dalok la.chnn-jával (a,d
notam) vnn megJelolve. 1) A Fnedliiuder M. H. által Bécsben 1858
kiadott »P izmonim « ~dig egy negyed részét tartalmazza az clőtte n;
fekvő kéziratokbn.n t:tlálb at ó költeményeknek 2)
E két külöuböző kezek álbl ír t kézír at nyom{tu a Scérith
I~rúel« költeményeinek számát 450-ben állapithnttmn meg. Eszcrmt Núgarának nem47 0 költeménye mam dt összesen reánk, mint
azt Zunz bitte (Litern,tnrg. 41 9. L), bn,nem nyolczszáP;nál alig nehánynynl kevesebb.
::\!eddig viselte Nágara r abbi hivat alát, és mely évben szólítá el onnan a halál, erre nézve határozott évszámot nem moudhatunk. A »Kóre haddóróth « többször idézett helyéből az t ünik ki
hogy 1630-ik év tájáu még hivatalábttn volt. Igy halála évéül
J 6i35-ik évet vehetjük föl. Holta után érdemei j átalmául a hitközség fiát Nágara l\Iózest ültette helyébe, kit Conforte 1645-beu
hivatalaskodása közben talált.

III.
Nágara költészete csakhamar követőkre talált, kiket tmnak költeményei és sikerei egyaránt ösztönöztek. .1\Ióclunkban áll
négyet megnevezni. Egyet, Ganzo Jó.,sPfet, már Conforte Náganl.
követőjének nevez (50. a.) A többi háromról Pollák G. értesít
bennünket (Hakarmel II. 298). Neveile Abasz Móse, Amigú
1

Vámb én; tanár
) E többnyire perzsa zenP-i mi! szók magyar:'t?.at>tt
úrnak köszön/im.
·
') Friedlander kiadása 120 kiiltem!·nyt tnrlalmaz. A czím mnr mag;a
is hibás, mert »Seérith hraél «-nak kellett Yolnn maradnia. Ezt a cz!met
adta neki mag~ a sz•:rzil, :zen <:zím áll a kéziratok minden egyP-s lapj>m és
eze~ nh al~tt 1s~en a Koré had•lórfJth, n S;oéder harlflóróth és a flem hnggedóh~. A P1zmómm czim épen úgy illik ezekre, mint tiibbi ki\lteményeire.
MegJegyzenclií, hogy a német czím »Hymnen« nP-m kev6shbf' hPlytelcn mert
~zek ne~ himnusok. Fr. a Pi:r,monim szól. fordítja ezzel, peclig A sz;J nem
~ele~t hunnust. (Aszú eredetére nézve lásrl Znnz Gottescl. Yort1:;ig" gsB. J.
R
ukes Z. G. n. h. P . 37. J.) 'l'c•rmf.szel:f)S"n JllÍIIflezekn{,] nagy 0 hh hni
hogy egy lapja sincs e l 6-rét kiaclásnak szPmbeiiiWhl, hiba nélk .'l
1 ·~:~
nek e
·é .
··
u , me Y" '
gy nagy l sze fol van sorolva. HamagirJ, JR6R. 350. és 1J,j7.lapj'nl.
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bsák Imr (.'ha,n~tnj;t, A btaljon har .:\lunlcchai. 1) Kóltcmi·nyt•i ket
Pollúk Nágn.ra költeményeinek fö ntemlí tett kh iratáml PgyiiY Í'
kötve taEtlta. Bennök N ágam utáuzóit véli fölismerhetni; minclbárom ülegen melódiákra. írta költem{• nyeit :Xágara pddáj:L ut(w.
Ná,gara korábau a ~zid<llll', machzór és egyéb liturgiai imakönyvek mrn teljeseu meg voltak állapítva. A XVI-ik század y{•gé n an nyira szentcsitve voltak a gyakorbt által, hogy uj r{~s zlr
tek töhbó alig j uthatt~Lk bele. ~ágara kiiltemf'nycinek hatúsát
fénycsen jellemzi az a körülmény. hogy a megszokottsúg ítltal
emelt határokat áttörni H pcsek voltak U tá na ez több!> elő nem
fordul. Sajátságos. hogy leginkább ;l:z olasz ritualéhn uyertek fülvételt, miér t is tl. Széd. hacldor. szerzöj e olaszn;l.k tmtja. 2) Ezen
ritmíle 10 költeményt vett föl Xág:l.r ától.3) L cgísmertebb a i~:~ , .
t::S~· , melynek sz erzőj é ül sokn,n - a.z ~thosztichon daczára ,Juda ha-Chásziclot tartották 4 )
Zum~ nem habozik ő t »század:t legnagyobb z~idó költőj(·
nck « nevezni és ez bizouyitrn. a legkevesebb mit N ág nra megérdemel. Nágara korán[l,k zsidó költőivel nem hasonlítható össze,
mert ezeknek költeményei csaki s leülalakjuk folytán tarthatnak
igényt e névre. Igaz nem találjuk n(tla a gondolatok ama. men'.sz
röptét, a széles szemki>rt, ama meglepő vilúgnézletet. melyct ~L
spanyol kör költőiuél bámulunk melynek utolsó s bizonyúra nem
móltatl:tn tagja maga N"ágara lzraél.
A kabbalisztikus világnézlet, melynek meg nem hódolt. de
a melylyel leüzelenie kellett. kiicliis homítlyiLv:ü eltakart<L eHHe :t
messzc kilátást, úgy hogy kizárólag m:tgiból, mélyen ós heves~u
érző szivébőllehetett merítenie költrszctének összes anyagát. Es
bár e szív elég gazdag volt érzelmekben. bár e forró érzeményeket
méltó és hatalma-s szamkkal tucl<Í tolmítesolni nem lehet tagn.dui,
hogy - dacz:í.ra n, nagyon is változatos kiilabknak - valamennyi
költeményeiben bizonyos egyformaság uralkollik.
Bármely hangból indul ki, szíve mindenütt visszatér tL sze') .\z elsűt Uonforte iK emlíli éK 1Jü,zké•n nevezi rokonának. ::llagnéziában élt, holmint tucló' és költél, de fűlego mint orvos nagy hírben áiJott.
Késűbb a király udvll.ri orvos!\. lett, me ly állásúllan nll.ponként 20 frtot
(O'n";:o) kapott a királytól.
') Hzed. had. 12. c. V. ö . Az~tlffi IT. 41j,
3
) Fiils;o{nnlúlvll. Zunz, Literatur;.:. 41!1. l. v. i'> , Hitus :,ll, l.
') Catal. B0<ll. II. s. v. Nágam.
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retett hráel uéphet, ennek megvált~ts~tért könyörög, u.nnak szenvecléseit panaszolja. Ha lelkét a legigazabb isteni szeretct elragadja, ha a zsoltárköltők szellemében az Örökkévaló mindenhatóságát és dicsőségét zengi, nem tud mást mondani e hatalmas Istennek, minthogy építse már föl mindenhatóságában Czion templomát és vígasztalja annak gyászolóit:
1stenem ! erős védelmem !
Gyógyítsd be szivem baját!
Oh hallgasd meg gyenge szómat
S meg ne vesd ajkam dalát.
Épitsd ujra a szent várost
Oltalmam kősziklája.
Oh ne hagyd, hogy segedelmed
Néped hiába vá1ja.

Csupán azért zendüllantjn,, ezt várja oly türelmetlenül oly
nehezen.
Ki fönt lakol a menuyekbeu,
Udvaraim építsd fel !
Szabadulásom óráját
Istenem hozzad közel.
Czion szentélynek hegyére
Nyájaimat vezesd fel,
A szenvedések vermében
Néped oh ne felejtsd el !

Majd lefesti Izráel sanyarúságát, kit n,z ellenséges uépek
mint ragadozó állatok vesznek körül. (Steinschneider, 'Polem. Lit.
280.)
Mióta engem elhagyá]
A nap leégetett
És én epedve szünteleu
V árom megjötted et.
Azóta nyugtot nem talál
Szerelmesed sehol,
Kínok között vár, mig reá
Szabadulást hozol.
Dühös oroszlány tépi szét
Medve tapodja el testét.

Igy várakozik kimondhatatlan kínok között kedvesére, vőle
gényére az elhagyott szerető. És az nem maradhat már soká,
nem késhet tovább. A költő lelke már látja a boldog időt és fölszólítja a menyasszonyt, hogy siessen kedvese elébe.

''<Ienj kcch·cscm, mcnj az t'ttrn
Mely diszkcrtcc:lhe>: vezet !
llalld oh hallel a hívó hangot
1\Iely immár megérkczl'tt.
Eljött a szlirctnck napja
Kerted hüs árnyékot ad:
Dicsöséggé V!íltoztatom
.Altal gyalázatodat.

A következő költemény (Óbth Snubáth 45.) szombati im,t.
mcly csakhn.mar a szent templomért való könyörgés be c~ap (t t:
Szállj el tölem édes !llom !
Istenemet kérni vágyom :
Lábam törből mig kimenti,
Könyörgök hozzá folyton;
Vaslánczaim ha eltörte
H;Ua dal kél lantomon.
Esdve szüntelen könyörgök,
Mig felém fordúl megint,
Csüggedt lelkemnek kiültenn :
Biz:r,'! Az IFten rád tekint.
Isten emeld föl karoddal
Cziont, mit elpusztit!il,
Teljesítsd be már a reményt
l\Ielyet nekünk nyujtotttiL
Te ki emelsz és siilyesztel,
Nézel miut eltiportatánk.
Idézel föl a mult csodáit,
Kegyelmedben nézz le ránk.

A következő költemény (Pizmouim 1.) egyike a legjelleruzöbbeknek ~ágn,r~t költészetére nézve. A szerelmcs biztató hang, lllélyerr Isten Izráel községéhez szól minrlrnrsetrr külöuüs, de egyúttal igazán költöi :
Hegyeknek zergéje, szép mint a Libanou !
Völgyek szép rózsája, vírúló liliom !
Mézédes ajakad dalokban njougjon
Visszatérsz illatos hegyedre, halmodra.
~ézz körül s tekintsed a bátor zerg~ket
Fiaid vágyódva folkeresnek téged.
Vadak körmei közt nem hagyom én \iket,
Irgalommal nézek szent dicső lakodra.

l·.iuJ1gj hál iildiiztitf , dil'~ií dalL L:nl'kelj
Ürn'ndj ! itt az idií, hogy a ~:h·ból frlkelj;
Nem tcspcdsz cl ottan, éu magam hozlak fel ,
~cgitlC'k, eljöv(ik vigasztal:isodra.
Diesö a h<ilgyck közt, minö lesz sz,:psL:gcd!
Kir:ílyok , vc>~rrck :ipolnak majd t,:p;r<'l.
l'se:>mlcs vizfolyásk,:nl. leAzen br k cs~clgcd,
8zcnt várost épitck ujra r o111jaidra.

Az a sze relern végtelen, mely az elhagyottat kedvcséhez
köti. E;"t meg nem törheti semmi, ki nem olthatja semmi, hisze n
ez btrtj:t föl heonc az életet. Vőlegénye az ő egyetlen víg:tsza és
az eljön. el nem mamelhat; ezen kételkedni nem csak nem szab:td,
!le nem is lehet.

E vonzalom festéséhen éri el N;ígara költészete tetí5pontj(tt.
::\Tidőn c;.:t zeugi. a prófét(tlc szelleme szállj:t meg, lautja a zokogást halla.tja, mely n, templom romja,i között föl-föl hangzik, és a
nyelv vis~znnycri azt a zom[wczot, molylyel egykor a rég lotünt
boldogság napj:tiban ékeskedett.
Hogy ne gyujtotta, volna ez föl ;t lmbbali st;í,k lelkét, hogy
nr ragadta Yoln:t el az egész keleti zsidóságot; hi veu festik oz
dragacltatúst a LUija száj[tb:o adott szavak: ~ágam költeméuyci kiYúló:w keJ,-eltek az égben és ttz angyalok örveudenek
rajtnk. 1)
') N,·,go:mt kölleményeibvl Sn,.h, J'm<lítoU néme lnl lu\nnat, Bnsch
.Tahrhnch \'. kötetéhen, és kettiít Bn.,het· Sintan a Jlülischc Gemeincle- uucl
l:>chulzeit.tlllg 187;1. 1-!1. és 146. l.

IRODALOM.
HÉBER LANT.
f'z<•nttörf<:nd i (;Ít'i!." <'< költrnH:nyck. A ~fiHlárl ,:, az i' k••l:t ,z,i mtira Irt"
IT. kiarl:\1<. Bnclap!'~t . 1881.
Kiinnyl'k , kiiltrm,:ny,.k.
lrta: l-e.•zprémi Snma. l'rfizp n:m, ll-'85.

Jfo(j'111 ru111 ,lJ,;r.

Egy időben, miut a miéulr, melybeu fííhöz-fához kapunk és
mindeu követ megmozdítani n.kamánk, hogy :t vall:tws érzületet
fölébreszszük és ébren tartsuk épen nem esik ro~szúllátni. hogy
zsidó tárgyú, vallásos irányú és népünket jellpmzlí kültem{'oycket
imak és kiadnak. (Ha vajjon olvassák is?) No>k más leüzött ezek
is hathatós szer lehetnének a .Jónáként mél,rt' n al1ó vallásos lelkesedést felkölteni és a zsidó tudatnak a légmentesen elzúrt szivekbe valahogyan utat nyitni.
Im e két füzetkc, melyek egyike ('supa szeutt.{trgyú költemt'uyeket tartalmaz. a má sika egy-egy zsilló jellf•met tüntet fi\1.
Az els/\ irímy hazímkb:m eg6szcn új >ahmi
ami fi\liitt
különheu csocliílkoznun k nem kell. :'ll ert mi ltl:l.p;yarországi zsi1lúk
minclen ben olyn,nok Yagynnk A hol m(tsok m:'tr az Omegához
értek, ott mi mc'g jóformán az Alfút so kc,.;,]ettük. Frn.n1d L. A.,
Philippson, thchs, \\rertheirner és sok P gy éh hirneves fér ti ú L:mí•l
történetrhlíl és vnJl(Lsos életéhi\l fontos (•s szivemclií mozzauatokat
költői lMckkPl frldolgoztak és kiiltcm(·ny form{t han •arany
:tlmákat eziisi fogl:üatban « - clt•adt:tk Kettős lehet a haszna
ily forwíljú költeményeknek: erősítik a zsidó érzést a zsidóbau,
érdeket keltenek ti\rténetüuk (•s v:tllúsos gonrlol:ttaink iránt :t m{ts
hitfelekezctüPkhen.
Hofl'mnnn líszintén iparkorlik p czat el<•l'lli és ehhPn méltún
elismel'Í•flt is (•rrlemel. De - nem költi}. Tud ]t>)kesedui, de nem
lelkesiteni; tntl <>gy történeti személy t vagy eseményt költőileg
felfogni, dt> nem tn<l,in Pgyszersmind kiiltlíileg i'rti'>kesíteni, m\\vé·

sziesc n fddolgozui, kikcrekíteni. Nincs erő fantázíájál.Hw. nyehében
bár helylyel-közzel szép - nincs hn.t~tlom, gondolataibau
kc\\)s a n.wgvasság. ninc, magn.sröptüség. 1\Iár pedig, ahol ez
hián:yzik, ott költeményről bajosan lehet szó. Például »A Teremtt'~'' milyeu fár<tsztó! Yagy a, »Szombn.t« mennyire untat és költöictleu ! Dc azért t:tLíl ám az ember közülök néhány csínosat is,
miut pl. »Az első köny,« »l\Iózes haláh« - A »Kol nidré«
glorifikúcziój:U nem helyeselhctjük, főleg, ha távolról sem tartal mnza azt. amit H. benne tt1lúlni a.k::tr. Hogy szerző »A tiz
Yértanú .< ez. költeményt uliért ta,r tja »halbdá« -nak, nem értjük.
A :>Chanukka« (igy és nem »Ühanuka,h«) ez. költemény utolsó
(de még utolsó előtti) str ófáját nem értem. }fert hogy mondh<ttj uk. hogy a. Chanukka-mécseket a »jelen« vagy tt »jödj« emlékeül gyújtjuk ? T alán inkább hálaképen és buzdításul. Emlék
csak a multra 1onatkozhatik. »Bélsacz[tr<(·ba.n (így és nem Belsa.zar) a, szerző szerínt k ét kéz irt, de mit tegyünk, ha D ániel könyve
"!J!J kéz újjait említi csak?
Hogy külső ség ekrő l is szólj ak, szemér e kell hánynom a
szerzőn ek a héber szók egészen rossz cí.tirását. S' mah J is;;mel>
:Sodo m> Absolom> B elsazw·> K ol 11id1·eh> Rosch Haschono e. h.
Semá Jiszráél, Szodom, Absálóm, B élsaczár, Kol nidré, Ros
hassáuá s más ily apróságok.
D e - mint mondánk - az ir ány, melyet H. úr megkezdett
és eddigelé egyedtil képvisel, elicséretet érdemel. Vajha akadna
költőnk, ki tovább folytatná!
Sokkal több tehetséget mutat Veszprémi költeméuyeiben.
A költemények - csak a zsidójellemüekről szólok, a ly1·iaiabt
(így két izheu) mellőzöm - m:tgukban valóbali szépek. D e neki
meg az [t hibitja, hogy nem ismeri a zsidó tiszta csaÍádi életet, n
zsirló fé1j és feleség világst:erte hires hüségét - külöubeu nem
rajzoina valóságos ördögöket. Igy zsidó jellemet nem szabad
ferdíteni. s oly képet. rnely a valóságnak nem· felel' meg, festeni
nem szabad.
Azután uem ért a zsidó szertartásokhoz. PI. a »chérem «mel való sujtást egészen önkényes módou tünteti föl, nem törődve
azzal - vagy jobhan mon(lva nem tu(lvtt azt - hogy •e ezeremlÍniának bizonyos módja, szokása van, mely szerint végbement.
De annyit mégis tud, hogy a zsirlií halotti ima »Kádes.« (Bocsánat uram : »Káddis. «)

· ' v - e't·tem zsl"dúJ'rllemek
ki\ltiíi felclolgoúsút. -''
·
E zPn Iran,,
, ll
, . scm oly ·tnuyirn, új. Kiss .Tózsefüuk mestenleg
hazan c )aH meg
'
·
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, '
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szerzőnk
tPIJ. esen az ií h:tt(tsa ttlatt 1s a ., sa
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uozza., us
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, l Cl felforr[ts <lolgában eltér a mestertiíl és uem - el ön~e~·P .
lOoYt
erM
er K'!SS"'a ZS!'clo'b·"' n embPrt ·fest. ' emheri vonásokkaL emben
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zésekkel és imlula.tokkal, hibákk:ll és erén;ekke.l. Ve.sr.p remJ ~s~l~
Rzörnyeket tud belőlük csinálni. 'ranuljon és feJlőn m fog. K \lltt\1
tehetségnek bizony nincsen hijáv:ll.
Fn,cnrm GYU L A.
Budapest.

JÚDA HALÉVI KÖLTEMÉNYEIBŐL
Jöjjön gazdag és a szegény,
Féuybeu áll itt ft YÖlegén;· ;
Rajta, j erliuk,
S l egye n vellink
Öröm, j ók edv, vigadalom,
K észen d r ft lakodalom.
Nézzétek csa k: ú mint ürül ,
Álmodik a m enyek zör lil.

A kelh·cs őz feh·id nl ma ,
8 szlízek küzött meg imlulnl ,
i\li nt kinílyHii,
Úgy ki n \l ii ;
S a S7.Qr elem t~n eké ,·d
K 0•h ·csc hogy mos t ch: k eL
St'tgja-!Júgja nl;- édesen :
» J er há t hozz;Ím, én l:lle;;e m !«

i\Ii nt ujjong c n emes tömeg,
A zn.j c1 alon. dalon tiir meg ;
Im a7.t dallom,
Im az t Yallom:
» Örüljetek , k ellves hh-ek ,
Yigadjatok , ti hli szh7 ek,
E napot az isten adta,
Kéj re, kedvre! vigan rajta! «

Yölcgénye 1Így nézLlcli ,
:Xé7.i, n ézi: min ö deli!
J?eje szr dlil
T ermetéttil ;
i\liut kiníly nö lil mclléj c,
S oly boltlog így Yiilegényc.
Ollln lá n ül , kh fog ],c zet l\lily fenséges e kiimyczet!

Öröm ragyog c két képen ,
Maradjon az mimlig épen!
A regg pírja S alig bírja
Szemiink e fényt , ol~' k,\hitó.
Andalító, oly cs;\uító . ..
Yirágzó fa e nuí.tkap;\r,
Fa, mclyet mos esl'mLle~ viz,lr!

Bwlnpest..
KEf!i'!KEllÉTI LIPÓT.

\ !Ll f.Cl'l"l'lf l ~[V 1~7.1.'.\s.

TÁRSADALOM.
A szombat a középiskolákban.
A 1_\,f.-Zs. Szemle mult havi füzetében közzétett Főtisztelendő
Hochmuth Ábrahám ur czikkében foglalt nézetet - a középiskolákba júró izr. tanulóknak a szombati ü·ástól való felmentését
illetőleg - nagyon helyeslem. Saját magam - s mint hiszem az összes vallásos izraeliták véleményét tolmácsalá nevezett főrabbi
akkor. midőn a nagyméltóságú vallás s közoktatásügyi miniszter
ur mult év deczember 12-én 49 225 szám alatt kibocsátott ama renrleletét, mely szeriut a középiskolákba. járó izr. tanulókat csak
kivételesen s akkor menti fel a szombati írástól, ha azok rabbik fiai vagy rabbipályára késziilők - nem helyesli.
Hiszen szent vallásunk törvényei nem tesznek különbséget
a pap s laikus között, egy s ugyanazon törvény megtartására
kötelezvék a lelkészek s a közemberek is; egy parancs szól, kivételt nem ismerve, mindenkinek, miként azt Mózes könyvének
következő verse állítj ::t: » Ti m ind11yájan az örökkévaló Istentek
előtt álltok - ti miudnyájan kivétel s különbség nélkül kötelezve
vagytok par::tncsait híven követni - mindnyájan, ugy a község
el/Hjárói, a vallás fejei, p::tpjai, mint a tudatlan közember, még a
favágó s vizhordó n::tpszámos is.« N em tesz tehát vallásunk törvénye hívei közt semmi különbséget, semmi kivételt.
f:l h::t a »rabbik fiai vagy rabbi pályára készülő t::tuulók«,
kikheu zsenge koruknál fogm, a hit még nem lehet megingathatatlan, többi izr. tanulótársukat szombaton irui s rajzolni látják, nem fog-e a még ugyis gyönge alapon nyugvó hitük ingadozni? ~em fog-e a még szivükbeo silány gyökeret vert vallíts
onnan lassanként elillan ni? N em fogják-e, hitsorsosaik által a
szombat megszentségtelenítését látván, őket követni és esetleg
késöbb a vallás többi törvényét is lábbal tiporui?
Nem ér tehát semmit, ha csak kivételesrn engedtetik meg
az izraelita tanulónak a szombati ir:íst nrm végezni. Nem ér

. ha egyi"k t·<tnuló attól fellesz mentve.
míg , a többi izn•semmit
.
.
'llá , kényszeríttetik a vallás tiltotta munkara.
ehta va su
y
'l
Az összes hazai rabbiknnk kelle~~ P egypfemPS~tl a ~ ogy'~.tP ,tríscí ú Jfiniszte1·hez folyamodni; hogy vagy engedJe .n:-e~.az os:szesg.IZr. tanu l'k
o na k - kivétel nélkü l - a. szombab. mts mellu,. k
. 'l az összes· középiskolák , Igazgatomn
zés ét, vagy k egyes 1{Cc1Je<
'l
meghagym.. h ogy az e'vi tanrend elkészítését akkep .krendezze'·
. l
,1 t.la - melyre n"yis
csak , 3 tanóra
esi l"' mive
a
hogy SZOmJa
b
,
.
l'
középiskoláknál nagyobbára szombaton delutan lllllCS e nac as
, ,
,
írás, számolás s rajzolás ne essék.
Ismerve a Nagyméltóságú .Jiiniszter keg:·elmess,eget.. ~ a,
vallásukat híven köYetni akarók iráuti nemes mdulatat. b.1zton
reménylem, hogy ezen alázatos kérésünknek eleget fog tenn:. ,
Fel tehát kartársaim! tegyük meg a fontos s nem keve,;blw
komoly ügyben' a kellő lépést! Isten alta sz.e11t törv.ényüuk ~e~
tartása lebegj en szemünk ellőtt s tettünket s1ker fogJa koronazm.
Adja I sten, úgy legyen.

Bümn~ER ÁRo:->.

Jászberény.

A halotthamvasztás.
A halotthamvasztás aktuális kérdéssé kezdett immár lenni
minálunk is és így természetes, hogy a zidó szakemberek ítéletét is foglalkoztatja. Igy p. o. Berlinben a rabbiság egy koukrPt
eset alkalmából el fogja dönteni, vajjon szabad-e a temetiín a
község egyik tagjának, kinek holt testf't Gothában elhmmasztották, hamuvedrét elhelyezni. A mult éY végén néhány olasz község
fordult e kénlésben a livornoi község ismert tudús főmbbijúhoz,
Benctmozegh Elijához, a ki véleményét »Jáaué báés« ez. héhet· értekezéshen közzé is tette. Szerző túrgyút, a zsidó vallástörvény
állását a halotthamvasztás kérdésPhez alaposan, értelmeseu é
éleseszűen vitatja és nagy olvasottsúgot és szakismet·etet tauu:ít.
Ezen folyóirat olvasóira nézre sem lesz ér<lektelen, az olasz tud(,
vl'leményével közelebbr/il megismerkedni.
Bem1.mozegh rabbi tárgyút öt kérdésre osztja, melyet azonban a következő négy re lehet összevolini : l. Vajjon a temetés a
halott eltakarításának egyedül megengedett múdja-e. avagy zabad :t holttestet elh:tmvasztaui? 2. Ha :t h•wetfs az e~ ediiti
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megengedett mód, mi történj ék, midiíu valaki végrendeletileg
testének elhamvasztásáról inté'zkedik? v~tjjon kell-e az ismer t
talmudi elv értelmében ez esetben is a ha lott végső akaratját
végreh ajtn.ni, ~wa gy úg~- tekintendő ezen meghagyás, mint temetés elleni tiltakoz<Í s. a melynek tekintetbevétele tilos? 3. Szabad-e oly httlottnL kin e hamvasztás fog vógbemenni, a zsidó halotti szertartások értelmében foglalkozni, r ajta a,z előírt kosást,
tisztítást végezni és érette a h alotti imá t mondani ? 4. Szabad-e
:'l zsidó sírkertben a halottak hamvá t tartalmazó vedrek számára
helyet engedni? - L átnivaló, hogy szerző kimerítőleg és minden
ol<lah·ól •itatjtl. a, kérdést.
A mi az első, a legfontosabb kérdést illeti, arról legterj edelmesebben értekezik Benamozegh és úgy dönti el, hogy a zsidó
törvény szerint a, ha,lotthamv~l.sztás meg van tiltva. Hivatkozik a
talmucluak n temetésről való fejtegetéseire (Sza,nhedrin 46. s köv. l.)
és a kérelések ebbeli nyilatkozn,taira. De minthogy ezen bizonyítását szerző nem tartja egészen biztosnak és czáfolhatatlannak,
a szentírásból vett bizonyítékokkal is előáll. JYiindenekelőtt azt
úllítja, hogy ezen isteni ige (Gen. 3, 19.) » ... mignem vissza,térsz
a földhöz, melyből vétettél. mert por vagy és porhoz fogsz visszatérni « - törvény és isteni meghagyás jellegével bir, ámbár csak
elbeszélő összefüggésében találjuk az idézett szavakat: hiszen
másutt is találjuk a szentírásban, hogy a mi látszólag puszta elbeszélés. valóságos törvénynek veendő, így az emberi nem fenntartásáról (Gen. 9, l), a csípő inj áról (Gen. 32, 33), az Egyiptomba való visszatérésről (Deut. 17, 16). Igaz, hogy igy a táráhan foglalt 613 panmcshoz egy új törvényt nyernénk; de ez komoly czáfolatnak nem veendő: mert - ugy kérdi szerzőnk képzelhető-e, hogy a patriarkák idejétől kezdve egészen a talmudi
korszakig a temetés puszta szokáson alapult, anélkül, hogy törvény erejével birt volna? Hisz már a szentírás azon elbeszélése
{Deut. 34, 6), hogy az Isten eltemette Mózest, világosan amellett
szól, hogy a halottak földben való eltabrítását az egyedül megengedettnek tartották. Osak két esetben találjuk, hogy a halottat
elégették - mig a királyok eltemetésénél említett hamvasztáson
nem a holttestnek elégetését kell értenünk, hanem a király tiszteletére drága anyagokból, fűszerekből készített máglyát. - Az
egyik eset Akhán-é (Jósua 7, 25), hol azonhan az elégetés bün
tetést képezett j ebből nem szabad semmit következtetni. A másik
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arany borjut a tűznek acltu. át, hogy a j ám or rra yo ~ u. a va képeket tűzben égetik el, hogy Jósia király _(II. Ku·: 23, }6) a
béthéli oltáron a bálványimádók csontj ait elégeti, hogy :egi:e Amos
2, 1 a móabitáknak megbocsáthatatlan bün~l az rov_atik fo~, ho~y
Edom királyának csontjait elégették - Mmdezekből a~ kovet~e
zik hocry zsidó-község a halotthamvasztást nem hozhatJa be torvé~yes:n, hanem a temetés megszokott módjához köteles ragas:kodni. Az ember visszatérjen eredetéhez, a földhöz, melybol
vétetett.
A rncísoclik kérdést illetőleg szerző nem tud határozott véleményben megállapodni, de azon nézet felé hajlik, hogy az
hímytnak azon végrendeleti akaratját, hogy elhamvasztasse~,
szabad teljesíteni, midőn az érdekelteknél nem h[!.sznált semminemű ellenvetés, így p. [!.Z arra való figyelmeztetés, hogy a talmud tana szerint az ég bocsánata csak a temetés által érhető el.
A ha1·rnaclik kérdésre nézve szerző halákhaibg bebizonyítja, hogy oly izraelitának holt testénél, kit családja a község
akarata ellenében ugyan, ele az elhunyt végrendeleti ak[l,mtját
követve, az elhamvasztásnak készül átadni, szabad a zsidó halottas szertartásokat végezni és lelki üdveért imádkozni. Mert az
ilyent, ki h[l,lála után kiván elégettetni, nem lehet semmi módon
azok közé sorolni, kiket a talmudi törvény szerint nem gyászolnak, nem siratnak; minthogy sem elítélt bűnösnek nem tekinthetjük, sem olyannak, ki a községtől, a »czibbúr«-tól, elkülönödött j
hiszen csak egy pontban vált el a község szokásaitól. Egyes vallástörvények megszegése miatt nem szabad a halotttól megvonni
az őt megillető gyászolást és annak jeleit. Az elhamvasztandó
holttestet tehát úgy kell tekinteni, mint más halottét, épúgy szahad érte a szokásos imákat mondani, valamint egyáltalában nincs
megtiltva, azokért, kik nem a vallástörvény értelmében éltek, hal(tluk ut:ín a szertartiisos imádságokitt vúgezni.
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A mi vúgre a uegyerlik kénlést illeti, azt mondja szerzíínk,
1\IAG\'An·Zsmú ::izE>IJ.E.

18!:>6. lY. Füz.
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hogy szalJad ugya.n rt hnlott hamvait, úgy mint más holttestet, a
temetőben eltemetni. de semmikép sem engedhető meg, hogy vederben nyilvánosan kiállítsák. Hasonlóképeu tilos, a temetőn helyet engedni a halottak elégetésére, mert ez által a zsidó közséo,
k
b
mn,ga reszesne látszanék a tényben, és mert ez által nagyon is
szembe ötlenék a halott eltakarításának két módja közötti külöubség, mely két mód közül mindenesetre csak az egyiket illetheti a tisztesség magasabb fob.
Bcna111ozegh rabbi, kit szakkörökben mint szentírásmagyarúzót, bölcsészt és kritikust rég előnyösen ismernek, ezen bibliai
és r ahbinikus forrásokon :.tlapuló responzumával mindenesetre
nn.gy érdemet szerzett magának, és ámbár a kérelés h:"Llákhai ol~1::tlát még részletesebben lehetne megvilágítani, az ő véleménye
JÖVŐ közléseknél tekintetbevételt és méltánylást érdemel.
Pozsony.

Zsidó prozeliták eltakaritása.
-

Adalék a felekelleti nntonomin kérdéséheíl.

A katholikus vallás clogmatikájának egyik sarkalatos elve,
hogy n. keresztény a ·keresztség felvételével bizonyos benső meo-másithatatbn jelleget (character indelebilis) nyer, melyből sem~i
körülményele alatt nem bontakozhatile ki; legyen bár eretnekké,
hittagadóvá vagy épen máshitüvé, keresztény jellegót el nem
vesztheti, elannyira, hogy visszatérése alkalmából az ismételt keresztelés szükségessége nem áll be. Ezen elven alapulnn.k réo-i
hazai törvényeink, melyek keresztény áttérését a zsidó vallás~?a
eltiltják és melyekhől n.maz ismert miniszteri renelelet kiindult
melynek értelmében a leülföldön történt rtttérés semmisnek nyil~
vánitta tik.
Tagadhatatlan, hogy ezen ministeri rendelet méo-0 az
1867-iki egyenjogusitási törvénynyel sem ütközik össze, noha
annak 2. §-a világosan kimondja, hogy ezen tÖrvénynyel ellenkező korábbi törvények hatályon kivül helyeztetnek. Mert ezen
törvény kimondja ugyan a zsidók egyenjogusitását de nem
a zsidó ,felekezet~t is. Természetes. hogy egészen más szempont
al§. esnek az emlitettern ministcri renddet, h:t felekrzetünk m{tr

bevett valltlsfelekezet volna. mert mint ilyen jo(ji 8zem/l.IJ jellcgével birna és akkor az egyenjogositási törvény rája, is alkalmnztatván, a visszonosság elvénél fogva jogáhn.n állana keresztény
hitvallásun.kat kebelébe felvenni. De hiszen miuclez csak áhrúml
és utopia! Eddigelé ::tutonomiánk sincsen és reczipiálásról merii.nk
ábrándozni. Az autonornia pedig
nézetem szerint - előcsar
noka lesz a reczipiálásnak. H::t önkormányzati joggn.l felruházott
felekezetünk tekintélyének egész sulyával fellépvén, a reczipiálást
kérelmezni fogja, alig hiszem, hogy ezen fellépése sikertelen
maradna.
De merre tévelyegnek gondolataim! Prozeliták elt:tkaritúsáról akartam szólani, és ime autonomiánkról tünődöm! Nem
tehetek róla! Egyrészt azért nem, mert rögeszmé>é fejlődött
bennem ::tma meggyőződés, hogy autonomiánk hiánp nemcsak
mindazon megaláztatásoknak kutfeje, melyeknek felekezetlink
hn.zánkban még mit1dig ki van téve, hanem egyszersmind kutfejc
amn. dermedtségnek és közönynek, melyet vallásos clolgokb::tn }('p ten-nyomon észlelünk ; másrészről pedig azért sem, mert hn. reezipiálásunk már ténynyé vált >olna, akkor fölöslegesnek bizonyulna
amá kérdés taglalása, vajjon sz::tbad-e kereRztény hitből zsidó
hitre áttérteket zsidó szertartás szerint zsidó temetőben örök
nyughelyre tenni. Ezen esetben ugyanis ránk is kiterjeRzkeclnék
az 1868: LIII. t-ez. 22. §.nyujtotta azon jog, hogy »temetökben
a különhöző vallásfelekezetek tagjai vegyesen és akadálytnhnul
temetkezhetnek«, holott jelenleg csakis a bevett keresztény vallásfelekezetok viszonosságát szabftlyozz~t ezen törvény.
És mégis ! Ámbár hazai törvényeink és miniszteri rendelet
a keresztény hitből való áttérést a zRidó hitre semmisnek nyih-ftnitják, minclamellett beállhat oly eshetőség - mint tényleg már
be ÍR állott - hogy prozelitúk tetemei minclenben zsidó tetemPldll tekinthetők anélkül, hogy összeütközésbe jönnének állami
törvényeinkkel, de még anélkül is, hogy bármely vakbuzgó ke·
reRztény elJheli eljárásunkon legkevésbbé is fönnakttdhn.tna.
~ l~atholikus egyház ugyanis ismer egy ugynevezett sepul·
tura asmma-t (szamártemetést). Az öngyilkosok, párbajbn.n elesettek, a hitehagyottak sth. szertartásos temetkezösben nem
részesülnek, hanem a character illelehilis tekintethe nem vételévrl p:t~>i kisí•rpt nrlkül, nem ~zentelt földbe temettetnek cl, épen
ugy nuntha JH'm lettPk volna kere:-;zttmyek. Igaz ugyan. ho~y lin·
l ti*
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gyilkosoku<tk nem igen jő alblmazásb<L a kercsztéuy dugwatilm
eme sza,bYánpL, mert <tz egylüz a lcgtöuh esctbeu az öugyilkossigot bizouyos elmeháborodottsú.g kövctke";méuyeinek deklarálja ;
de nyilt kérdés ma.rn,d mégis, vajjon a hitehagyottn,k irányáb:111 is
alkalm::tz-e a kath. egyház bár módositott okadatolással szintoly
enyhe praxist. avagy kivételnélkül csakis se1mltura asininábau
r észesittetuek-e azok? - Egy helyen előfordult konkret eset alkalmából eidöntetett eme, következményeiben oly fölötte fontos
kérdés. a mi köretkező két hivatalos sürgönyből kitetszik.
F. február 3-án a helybeli plebános következő telegrammot
meaesztett a pécsi püspök ő Nméltóságához:
»Franciscus Németh Vienna abnegata :fide factus juda eus
carens septlltura ecclesüstica quomodo sepeliendus? Si per
me non potestne a. rabbino sepeliri? Peto ordines.
P n.rochus. «
A még az nap 100 pt. szám a.latt Pécsről ideérkezett vá lasz eképen hangzott :
»Márton plebános Szigetvár. Qui eccl~siae membntm
Psse I!WJ~~feste celisavit ritu catholico sepeliri non potest. Ordinarius. «
Tehát : A kath. egyház minden kétséget kizáró határozottsággal megtagadja az ilyen prozelitától a szertartásos temetkezést, mert nem tekinti azt kereszténynek. Ha. pediglen nem
keresztény, akkor az emlitett miniszteri rendelet nem vonatkozhatik ezen esetre és a zsidó lelkész nem jő ütközésbe állami törvényeinkkel, ha saját vallásának sza.bványai szerint zsidónak
tekinti és zsidó szertartás szerint takaríttatja el az ilyen halottat, ütközésbe pediglen már azért sem jöhet a törvényekkel, mert
a zsidó temető tulajdonképen nem is bir vallásos jelleggel. Az állam valamint a katholikus egyház tehá.t egész közömhösen viseltethetnek az iránt, vajjon a sepultura asinina a keresztény sirkert
melletti árokban, vagy a zsidó temető valamely gödréhcn
megy-e végbe.
Szigetvá1·.
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es anyakönyv.

E folyóirn.t mult havi füzetében Klein Gyula szigetvári
rabbi úr :t zsidó v:tllásfelekezet autonomiájának szükséges voltáról elmélkedvén, egyebek közéitt az :tny~tkönyvi ügy renrlezé~e
tárgyrtban kibocsátott szabályrendeletet n.z n.utonom iám káros,
és annak alapelvével összeütköző intézkedésként tünteti fel. I gaz,
hogy opportunus szemponthól nagyon örül c rendeletnek, ele mint
az önkormányzat híve, elvi okoknál fogv:t elítéli. Szó férne ugyan
:thhoz is, hogy vajjon ily nagy kérdésben lehetne-e, hozzá még
ekkora, engedményt tenni n.z opportunit[tsn:tk - de ennek taglalásától, mint szoros:w ide nem tartozó kérdéstől elállhatok
N em oszth::ttom a.zon :tggodalmakat, hogy a jelen füzetekben alaposan megvitatott anyakönyvi rendelet az a.u tonomiám
káros hat[tsu lehetne, sőt épen azt hiszem, hogy a felekezeti :tutouomia a.z auyakönyvi ügytől elkülönítve is egészséges és önálló
fejlődést vehet, és hogy az s.nyakönyvi intézményt esupán :l.zért,
mert az anya.könyvi esetek v:tllás ·szertartási cselekményekkel
függnek össze, és az alapon, hogy haz[tnkban az anyakönyvek
egyházi személyek ált:tl kezeltetnek, a felekezeti önkormányzat
körébe tartozónak állítani, Mgy tévedés.
Solmn va.mutk azon véleményb<:>n, hogy nz <tnyn.könyvi ügy
rendezése :1. í:tllásfelekezetek autonom jogkörébe tartozik. Pedig
ez nem áll, és hogy e felfogás magát mégis annyim befészkelhette, az az érintettem okokban találj:• m:tgyaráza.tát. - Mindenek felette tisztába hozandó, hogy mi :tz az egyházi autonomia,
mily ügyek tartoznak annak körébe. és :tzonMl látni fogjuk, hogy
v:tjjon melyik felfogás~• helyesebb.
Közjogunkból kiindulva. egyházi :mtonomia aln.tt nem érthetek ep:yebet, mint mlamely vallásfelekezet hiveinek azon jogát,
mely szerint azok vn.llási, iskolai, és ezelm~ vonatkozó saját alapitv[myi ügyeiket :1.z orsz[Lgos törvények korlát:ti között a törvény,
vagy azt pótló szabály alapján saját gyülekezeteikben rendezhetik, és snját közegcik ált:1.l ön~llóan intézhetik ~em kivánom,
hogy e definiczió kifogástalannak t:trtassék, de úgy hiszem, hogy
c szót mindig t{tg értelemben véve - autonoaz, :tz egyhftzi
rnia fogalmftt m(•gis kimeríti. E fogalomból pedig logikailag azon
következtetést vonni, hogy az :tnyakönyvi ügy is az önkormányzat
körébe tartozik, nem tudom. Azokban a nagy harczokban, melyek
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a ~ ünkorm á nyz.atcrt Yi\ n,ttn,k. e:; YÍY:ttuak meg miudig. n lelkiismeret és vallásszu.badság képe1.te n, csatakiáltást, de bizony az
any:tkönyvi ü gyért lándzsát ott u em ig ou tördelnek :Nem pedig
nzou egyszcrü oknál fogv:t, me rt n.z n.ny:tkönyv nem egyéb nyilvántartásnál, melynek cs~tlácli, vagyonj ogi, honvédelmi és statisztikeLi szempontokból fon tosságát kétségbe vonni nem lehet, mcly
mint ilyen köztekinteteknél fo gvn. {Lllnmi gondozás tárgyát képezheti, sőt kell, hogy képezze, ele az önko rmányzai; tárgyaiwtk
sorába nem emelhető, és hogy szarosan vett felekezeti ügyet
nem képez, a mellett, hogy hn, erre szükség volna, csattanós bizonyitékokat tudnék felhozni. Ilyen, hogy csak egyet említnek,
hogy például n, noszlopi orthodox izrnelitn hitközségnek eddi gi
~tnyakönyvvezetője Kovács Lajos ref. lelkész volt, nem is említve,
hogy n. kongresszuson, melyben pedig az ily kérelések túlságos
érzékenységgel tárgyaltattnk, az anyakönyvi ügy az országos törvény alá rendelt intézménynek dekl::tráltatott.
A magam részéről is üdvösnek találom, hogy <t polgári hn.tóságok helyett egyházi személyek kezeljék n.z anyn.köuyveket,
mert az anyakönyvi esetek köríll a lelkészeknek fontos szerepök
levén, azok feljegyzése körül is nagyobb hitelességgel járhatnak
el. Azonban itt nem egyházi cselekményeket, hanem úgy szálván
állami megbízásból közhitelességil funkcziókat végeznek Az anyakönyvvezető e minőségében a magyar büntető törvénykönyv szerint
is közhivatalnoknak lévén tekintendő, az államnak nzon jogát,
hogy az anyakönyvvezető <JU:1]ifikácziójrtt, a kezelésmódját illetőleg,
törvény hiányában azt pótló rendelettel ~ntézkecljék, :Lnnál kevésbé lehet kétségbe vonni, mert nz anyakönyvvezetőt a születési
esetek törvényes vagy törvénytelen voltának megálbpítása körül
causae cognitio illeti meg, és mert magán:1k az államnak - · csak
a honvédelmet tekintve - fontos érdekei forognak szób:Ln, az
autonornia pedig csak az álb,m érJcldciirru belöl képzelheti). Ami
tehát kivételes rendszabálynak monrlfttik, rz csftk annyihan olyan,
amennyiben bitfelekezetünk s?:{Lmbcli. anyftgi ós szellemi viszonyainál fogva felekezeti ti\ren szintén kivMeles köriilmények
között van. E kivételes helyzet visszásságainak megszüntetésére
irányított rendszabályok tehát az antonomiáuak nemcs;tk kárára
nincsenek, de annak a tnlaját okszerüen javítják, és az :mtonomia
igaz barátja ezen fennt:1rtás n{!lkül üriilhet.
Nem érthetek egyet a tuclós rnhhival :tbban sem, hogy ;t

zsJdo <LU(onornÍlL azon muli k, mcrt nincs kö~. ege, mel,Y azt hivatalosan kérelmezhetné.« Aki :t szervezcti kérdéssel_ csak _felülete·
seu fogblkozott is, az tudni fogj:t, hogy auton~m1kus JO~~k elnyerése soha sem függött :tzon, hogy ~ em vol t ~ luvatal_os koz~g,«
mely azt kérelmezte volna. A kathohlG~. egy~az.n~k hiemrcb1kus
szervezetében vannak és lehetnek u. n. kozegm bő segesen, melyek
ezen egyháznak autonomiáj át sürgetik, és sürgethetik; és vajjon
ezen lllulik-e a ka, th. autonom üt ?
Nem kevésbé t évedésben van Szigetvár mbbija az iránt, ~1
nJit <t két irocl:t jogáll ása felő l t:trt. E zeket ugyanis az autonornia
akadályaké nt tünteti fel. holott eltekintve at~ól, hog~ ~z izraelita
kerületi elnököknek 1883-iki, következményeiben mans oly nagy
h<Ltásu és az autonomiát s lirgető emlékimt:t az egyik irodának
közvetlen részvéte mellett készült, - tuclj:t miuclenki, hogy c
két irocl<t épen <t zsidó felekezet :tutonom jogköréből indult ki.
E zen alkotások tehát a zsidó autonomiát embryonalis álbpotában
tüntetik fel, ele :tz autonomiám m<tgára veszedelmet nem képeznek, hiszen lételök is az autonornia iránt való törekvésekből veszi
erecletét.
A felekezeti önkormányznt es:Lk akkor lehet áldúsos hatásu,
ha azon kötelékek, rnelyekre biz:ttik, e joggal élni képesek. az
iránt helyes érzéket ktnnsít<tn:tk E kötelékeket meg kell teremteni rnen· kell r:tkni n.z abpot, hogy azon toníbb építhessünk.
'
t>
Az erők
tö!llörítése. a lmltum rnérfölcljelzőinek odébb szon't'<tStt
a rend meghonosítása, és a nemzeti szellern terjesztése, ezek ké~
pezik :t rni :mtonomiánk elő- és létfeltételeit Minclen hatalm1
tény, mclynek ez a czélja, nem octroy, h:tnem habelás az :tutonomiu felé.
Budapest.

A zsidó anyakönyvek rendezése.
A 11.-Zs. Szemle márcziusi füzetében nehány tisztelt kartárs szakszerü megjegyzéseivel t:1lálkozom, melyek annyival inkább érdekeltek, miután ugyanezek egy január havában a magas
V<tllás- és közokt.-ügyi miniszteriumhoz felterjes~ett 15 okadatolt
kérdéseim- és megjegyzéseimben tartalm::~.ztatnak és megfejtést
nyernek
Felterjesztésem- és n.nnak sorsáról legkö~elebb az anya-

r.-;;"/1~"' .. r~si J,.,r;:ikii".'/~"''•11 (ii!J!I''l/U!Jcu f'vgok referalni. ltt <'IT\íl
csak azon czélhól teszek említést. hogy eHctlrg valamely <>lsőbh
srgi jog meg:;rrtése fel ne merüljöu, a mi leülönösen ft. G()!r?frrh 11
ur k(•t első megjegyzésére, ft. lJiichlr•r urnak pedig vn,l ameunyi
észrevételére vonatkozik.
Ezen sr.cllemi találkor.ás igen kellemeseu meglepett, {es különö8cu örvrnclettem n, kivitel egyöntétüségét illetőleg G. ur 2.
passusáuak az udvari kanczellári:t rendeletének l. §. nézV(' (191.
lap) és B. ur inditváuyának a törvénytelenség kategoriáit illető
leg. - És tán sikeriil tiRztelt kollegáim ércleklődését felkeltenem
azon kijelentésrmmel, hogy az emlitett .f'ii,r;,rrlr:f.:em számára m:í.r
hónapoldmi e:-:elűtt a zsidó házn.ss:ígi jog szabvány1tit tömött rövidségben összeállitottam. A kiadók ugyn.nis :t mü kinyomtatá.sát
addig halogatják, mig a reklamált anyakönyvi kerületeken létesitenelő változások véglegesen he nem lesznek fejezve.
Az udvari kanczell. renelelet már gyakran és sokoldalulag
támadtatott meg~ s annál meglepő b b, l10gy :t n. m. vallás- és
közokt. miniszter nr ezt minden hibúivn.l rs fogyatkozásaivn,l ismételten feléleszti.
Említett felterjesztésemben utaltam is nehány erre vonatkozó észrevételekre nnyakönyvezési kézikönyvem l O - ll. l. é~
idéztem B. Ob, J II. 224. l. bold. Löw egy feleletét, melyet a cs. k.
helytartóság 1857. jul. 16. intézett egy kércl6srre adott.
Hadd ernlitsem erre né:-:ve p{lr sodtt egy kfJ·r·szlfny tnclós
nak, Sztehlo Kornél n zsidó hár.assági jogról sr.óló müvében egychele közütt Rzóról-szóra így ir: »Az 1863. i'vi nov. 2-án 4. lmnrzflll.
rendelet a zsirlólm.t oly politikai jog gyn.korlatúh:tn n.karlályozváu,
melyet más vallásfelekezetek szahaclou gyakorolnn.k, Pllentétbeu
van az 1867. évi xvrr. t.-czikkel. .:\fiutfln pedig ezen t.-cz. 2. ~-:t
mindazon törvényeket, szokásokat vagy renrleleteket megszüutette, melyek ezen tv. l. §-rtval Pllr.nkcznek, ''Hilrrí111·rrlrí) hom; rrz
1863. fvi nov. 2-rín kil'.
BZüntetve.
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Ezen rendelet tehát érvényteleu, érvéuy~<sek pedig, ruiutrw
az igazság11gyminiszter az 186H. {)vi 54. t.-cz. 22. ~-rtb:tn kapott
meghagyásnak mai napig sem tett eleget, a zsülók l1itfelekezeti
tönényai.c
A döntvénytár XVIII. l li. szeriut ugyan az izmeliták válóperében az eljár~sra nézve az l 86 H. Hov. 2. kir. ntl v. rencll v. sza-

hályai szolg:í ln ak zsinórmértéki'tl. rle aú b.tl:'tlj~lk, hogy ; L tl'kt z(• i
gyakorlat ezen rr ncleleth ez sem mgaszkorhk :o;;ngoru:tii.
_
Kiilönbcn miuiszt. be:uhúnyoml1:w a kaucY.. null. lliP!! ~nk
hi:'tnyru·n. és melliír.ésér e is utalta.m, igy p. o. : Al. u. k J'. (:l.Y. o~ztr.
p. tvk. 126. ~· RZ rt.) elhn,tározta, hogy a zsidMiitzass:'t!! kihinldc·Rének :3 egy m:í sut:'ln következi) szombaton vagy i'tnllt'piw.ptlll 1«-11
törti' nni e. «
Itt hiányzik ;;pecifikácziója azon zsirló i'tlllii'Jlll:l pololak llll'Jyckcn a kihird ctés t elj esíthető, ugy mint az 1R..J.8 . .ia11. 17. J . ~n:;.
sz. a. kir. llllv. rendlt. azon zsidóünnetwk jegy:d·k(·t t:ntalni;JU;I.
melyeken a. kihird etí·sek a zsinagogáh:w történhetnek.
'J'oy:í h hú
ezen r endd et ~zeri11t a kihirrletf.st nem volna s;,al1atl fblbP;:zaki t:1 11 i
mégis \Viniwa.rter (Biirgrl. Recht I., !'3::37. 1.) azon YPlemi·uyen
v:m, hogy a tvnnk ezen irlrzett sznvai r~ak azt nlmr,i;'tk jl'lc·ntPui.
hogy nem elégséges az ugy:wazoJJ ,;zmnhn.ton vagy Uuuepuapon
törtéuL ismételt kihirrletés. - Bgyntta.l mC'g akarom jegyew i.
hogy semmivel sem inclakolható :t 8. §. utjÍl n, hogy f.ppPn n ra hb i
lehet csak »kihinlctií«, vn.lamint n,;r, sPm. a mit l.'r·isr·,· ur (l \)l;. l.)
uonnn.ki'nt aknr f<'lúllitnni : »ok>ctlt•n s;~,id,sr~[!l's ]p-.z a kíhir.IPtést a .rahbisúg szf•khdyén cs;,kii;~,lP!Ji «. 1\c·rn. mintha ;t ral,bi
méltósúgával elleukeznék. hogy »kil!irdc·tií· ]pgyl'n; de a t•zí•l
nem volun, elérve. (Tgyauis III. [uc;,p pitp:t m;ir 12].)-hl'u C'Zl'll
intézményt (me ly ad cl ig nehány fr:I.nl':-:in. c•gyh;-tzhan rlívott) az
egyetemes egyhflzm kitcr,iesztrtte, ho!I.IJ o;:o/;, " /;ik11r·k 1'afrr111~1!J
hrizrtSSIÍfjt rrkrrrfríl.ljníl ro/no twlo/1/rÍs"k, r·;:t IHjr•lr•rlfhr·.os/lo' í·s a
trienti zsinnt 8ess. 24. c. l. clP rrf. Illa l r. t·zc•n lmtrn·ozatot llf'lyben hagyt:t. Ez volntt Pzcn intí•zm(·ny g~'IIP;r,Íst•. 1·-. :tz :'dlrun l'TIIlt·k
ezé•lszeri'tsf·gétl)l úthatm, intlitin.tva í·rPzt.c• nwg;'tt <'Z intí·zm{·nyt.
melyet ~:t,iút hitú~:~zatn.ink nc•m i,;nu•rnPk. n•(tnk is kiitelezl.ívé
tenni. A kihil'llc•U•s :t frnt Í'ritllf'tt c·zí·lt ,•,ak :tkkor í·rlwti el. lm
oly bclyrn ti·n·tr·tlik. hol n mútk:Ip:'ti' ~':!y ik vngy HI(tsik t'c•]p f.s azok
esnlfldjai va.!-(y t•gyí·h viszonyai is!nr'rPtr~Pk. a mi pPrli:,: a rabbi
székhelyc'ou llPIII mintlig eliífordnl. Hogy i'ZPilllu'iitlő pí-ltl:ít hozzak,
meg,iegyzem. hogy tiihh hnzzúm tartozott ki'•zPlti·kf(·sii kiizségPk jelenleg mits hriih·tl>P vannak lwosztm í•s vis;;zont tőlPm t:'tvol fekvl)k
az én kPriikiPmhPY. n"?.tattak he, melyPkm!k lnkos:Jit. St·m f>u,. f'lll
mfls helyheli í·wnsf•ggel nem ismeri. S igy czf.l zeriisf.g elvéből a
kihirflr.tbnr~k a mát kapftr illetíísí·gi zsinagl,gáj:'than kPil tijrtéunif',
tekintet nf.lkiil nrra, hogy ott rabhi va.n-e alkalmazva vagy nincs.

A k. r. 12. p. szeriut ;t mbbi vagy vallástanító *). nz összen,dást má~; községele rabbijárn, vagy vn,llástanitójára is bizh~ttja.
Ezen meghatározás nem elég szahatos, minthogy ez nem tartn.lmazza a snl)delegálás jogát. Kézikönyvem toldalékában idézek egy
erre vonatkozó császári nyilt par:tncsot. Szintugy említem a függelékbeu, hogy mely időközben kell a 3 engesztelési kisérletuek
történnie, ami a kanczell. rend. 17. §-ban hiányzik.
:Miniszteri felterjesztésemben szóról-szóra azt irtam: »Kénytelen V<tgyok megjegyezni, hogy az u. k. r. szigorn áttekintést és
átváltozásokat igényelt volna.« Az eddig monclattakból a laikus
irányáb::tu sem szükséges illitásomat okolni, de itt volna az ideje,
hogy 111iod~11 párt t. 1·a~bUa a va,ll. s közokt. minisztériumnál kérelnH'Zllen, hogy a zsidó házassági jog elvégr e részéről elismerésheu és méltánylásban részesüljön.
:Nincs hatalom, a mely bennünket hitelveink megsértésérc
indithatua; de a magas kormány rendeleteit is szigornan követni
n,brjuk, csak hogy vallásunk törvényeit soha sem albJmaztatltatjuk a korm[mynak ezekkel összeiltköző intézkecléseihez, holott
a kormá.uy az állam érdekeinek veszélyeztetése nélkül a zsidókra
voua,tkozó szabályreneleleteit vallásunk meg nem változtatható
törvényeihez alkalmazbtthatja.
Az ellentétek mindig élesebbekké válnak, ugy, hogy s;,;eut
kötelességlink vallásunk veszélyeztetett ételekeit védelmezni.
Protestálnunk kell a n. m. va.ll. s közokt. miniszter azon
határozata ellen, mely tanuló ifjuságunkat kényszeriti a tiz parancsolat egyikét : a szombati nyugn,lmat megs11egni.
~em lehet megjegyzés nélkül hagynunk, hogy egy zsidóházasság a rituá.lis elválas;,;tás nélkül is felbontath::ttónak tekinte::;sék, a mi :t kir. Om·in 1884. j:tn. 30. 789 7. sz. <löntvénye úJ tal
kezdeményeztetett, és :tzóta töhb tvszék ált:ü követett eljárás.
És ezt h·intve, fel kell említenem a vallás- és közokt. ügyi
miniszter azon rendeletét mely szerint olyan figyermekek, kiken
szüleik a rituális kürülmetf>lést véghezvinni nem engedik, a zsidó*) llliniszt. uead\'ányomban oda utaltam, hogy a" osztr. v~tllás- és
közokt.-ügyi miniszter ur inclittatva ére~te magát a » vc<llást<~n.itó« (t. i. -Heligionsweiser«) fogalmát {,rtelmezni, PS ezen jelzésnek fog~tlmát 1877. jul. 7.
10,860. sz. a. k. rncllt szerint dteligionsweisel"'-ek oly vallástanitók, kik
nem caak a: iz•·ael. 1Jallásokt<1tást régzik, hanem t:t!l rabbi helyet.t a valld.vi és
egyétllel/cé•zi funkcziókat vP.gzilt.

anyakönpckbr bciktatamlók, s melynck behozatahit sziule nH'gakndftlyozni kellene.
}!időn n volt GS. kir. helytartótauács magyaror;;zúgi irlriglenes főnöke 1851. jul. -±-én awn reneleletet tette közé, hogy a
körülmctélési mli.tétek csak orvo<>ok, vagy errr ltiYatalnsan feljogositott egyének últal vitethetnek véghez, '' ;u'.~ti hitkii:'·":!/ titkdm
egy felterjesztett beadváuyábn,u ezen határozat Pllcu tiltakozYúu.
az visszavon<ttott, /s mrt) 111irlűn sokkl/l fontosoM rlnl!Jnk f",.Off''"k
szun?rff6ll, hrtUgassunk; s tettre ;ze /brr·rl,jiink! lilf'.'Jho11!J'lfrí,t u•·
l"eillényeljiink /

Végre még egy futólagos megjegyzést. G1·iio ur (211:l. lap)
proponál ja, hogy a }L-Zs. Szemle az összeb zsidó rp:yéni ueveket m:tgyar forcEtásban közölné. }Jeguyugtatására közlöm. lwg.' én !'g,\
ilyen lajstromot már régeu öss;,;eállitottaru. és az kézikönyn'm
toldalékában legközelebb meg is fog jelenni.
Vcí1·- Palota.
SIXGER

,iun \IL\\1.

*
Tisztelt Szerkesztő L' r! Engedje meg. hogy hec~t'S lapj(tbau
oly ügyb en felszólalhassak. mely méltáu mP~Í'n]emli, hugy at
illetékes körök vele foglaJkozzan::tk.
Aki a hazai zsidóság m:<gya.ro";otlását szivén hordja. h(•usű
örömmel üdvözöl miuden oly intét:krrlrst. mely :tzt valc'Jhau
czélozza.
A m. mi.niszterinmnak a~: anyaki)nynr>zct(•s rentlezésr tárgyáb:w ki::tdott szabályrencleletr. valúban ahuormis úlia potokat
fog a haz:<i zsitlús(tg kebeléhen megs;,;ftntel ni, lta az. egyes hiányaiban pótolva, szigorúan \t•greh:tjtatik. ;; a núnisztcr úr ürük
hálára köteleztP :t hazai zsitlós:'tgot.. lllPrt :nn:t re111lelet által
gyors léptekkel kiizelctliink a h:t7.:tÍ ;~,sjdf,kiizsí•gek r••mlezésének
czélja fel<·.
:;'II em ak:trok jelen felszúl:tl:'tsomh:w irlt·:~.ett szabidyrendelet
elemezf>:;éhc hov~[ttknzui; elf·ggí• megvitattatott az az í~rtlekelt hitközségele és hmmfias papságunk által, minek következtében már
is szép s:~.:'tmú miu. pMrendelet intézkedik, hogy e fontos ügy kellő
megolr1rtst nyerjeu.
A11 :wyakönyv rendez(•sí~t czt.Jz() m. mini~zteri rendelet
2. §-a (•rtrlmí·lwn, a hitközségel< - hol ctlclig 1\ pnpi állás ürese-
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désben volt
meglehetős ~tuyagi úldozn,tok árán igyekeznek
ez állást a záros határidön belül betölteni.
Amde mily szomorú tn.p~•sztahüokat kell az ilyen, phne
kiseb h közönségeknek szer ezniök!
Az orsz. mhbiszeminárium fönállása óta csak bárom-négy
növenelékét promoveálbatta a rabbiságm, és ez nem is lehetett
músként, mivel a hol nincs, onnan nem is vehetünk,
Azonbau a bitközségek elé oly kötelességeket szab am.
mini szt. rendelet. mely sok tekintetben a hazai zsidóközségek
macrvarosoaását hosszú időre tán illuzóriussá teszi. A hitközségek:lz üresedésben levő rabbi állásokc"tt n.z anyakönyvi ügy rcnclezése czéljából most már kénytel enek betölteni. már pedig nincs
elég képesitott egyén az állások betöltésére.
Hn. pedig az an:r~•könyvvez ető mbbik egy évi müködés után
véglegesítetteknek tekintendők és elmozclithabtlanok, miképcn
fognak <t hitközségek a kor szellemében nevelt papokrn, szert
tehetni?
A hitközségek iránti tekintetből, de magyar hazafias szempontból is, szerény nézetem szerint ez ügyben ~• következőképen
lehetne eljárni:
:Mindazon ifja,k, kik magánuton képezték magukat a rabbi:;;ágr::t csakis a:wu esetben t:trthatnán:tk igényt állomásra, esetleg
véglegesitésre, ha egy, az orsz. rabbiszeminárium tanári karából e
czélra alakitott vizsgálóbizottság előtt megfelő képesitő Yizsgálatnak vetik alá magukat.
::\feggyőződésem, hogy ily eljár~ts mellett eleje vétetnék
azon szerencHétlenségnek, hogy vn,k vezessen világta.l~nt.
Tapolczrr.
FELEKI ALAJOS.

*
Tek. f.{zerkesztőség! A Ilitk. Ilir((trtlaok utolsó számáh<tn
azon pár soromra >álaszol, mely tőlem e folyóü·,-tt »névtelen vidéki barátjától« febr. füzetében (1 28. L) megjelent. ::\Iéltóztatik
emlékezni, hogy én akkor azt mondám, hogy Fr~eclmann ur téved,
midőn a hi tk.· hivatalnokokat (akár p. o. a kantor urakat) az
anyakönyvek vezetésére jogosítottaknak mondjn.. Erre most azt
feleli: igaza volt, mert hisz sok községben ~z 1uo.~t i.rJY uto. Bocsánatot kérek! Nem erriíl volt sr.ó ;·hanem arról: s.udj{/d-1; ~z,·ntul
iB a min. rendelet értelmében ennek így megmaradnia?

Fr. urn<tk niucs ínyjére az én névtelenségern. .1.\ag_you :;ujuálom, uo uern látom he, vajjou kevésbbé téYeuett volu::t-e Fr. ur
állításával s szerencsésehb lett volua-e védclrnéheu. ha véletlenül
tudjn, hogyan híuak engem ?
Egyuttal megírom a tek. :;zerke:;ztőségnek. hogy a minnp
fönn jártam lcis város unk polgári kaszinójában és ott n. N. P.
Journal-t (marcz. 14. 7.3. sz.) nézegetvén. benne eg.) ígazáu pompás pályázatra akadtam, melyet érdemes olvasóinknak tájékazására és épülésére szószerint közölni. Higyjék el, kérem, tiz Yezérczikkben sem tudnak önök és t. munkatársaik annyi érdekese(
elmondani, mint amennyi e Konkw·s-ban áll. Ime szór ól szóra:
In <h•r hiesigeu israeliti sc Len Kultusg-Pmeinrlc wirrl
dieses Jahres

N~j' l

,,S'tii1

S~·J p,l::ll

der auc h die f?rilu[;keit bPsilzen

111U8s,

t:ii1lt' nncl

,·om

l. ,\Jai

:11gltirh li•li!Jions-Lrlm·r,

lau/ Ninistcriaf. 8rfoss d;,. 1ll11/rikt•l

zu .fiill1·cn, aufznuehm cu ge~ u c ht . Jlihrli cher U e halt ft. 4.00, freie \\' oluntJJg,

ganze Sc hechitR un! l 1\ebeu-Emolumcnte. Hetlektan ten h n IH' n ihrr Olt't•rtP.
wi e nurh

YOJt

nncrknnuteu Rabhiuern vrr"cltcnc Kabo/e.,. und ZPHgnifiHe,

wie anclt ihr Alter uncl Familienzahl an hieHigrn 1\.ultns-Yorstantl J,j"
3 0. dieses l\ Ion n ts einzusenden ; tlem Acr-eptirenden "enlrn l{pj,e'P"''."
vergütet. 1llam s-lltye, !'l. 1\Iiirz 1886. (llnn)·ntlt•r Kontitnt). .fomt' 1\.nhn ,
Gemeinde-Y orstehPr.

Reméllem, Kohu Jónás ur nem fog megueheztelni, hogy a
l\f. Zs. Szemle az ő hirdetését - ingyen közölte.
·X·

E folyóirat mult havi számában a zsidó :1.nyakünyvek nm·
rlezése ügyébe?. ismét számosau hozzászóltak Az l'gyik az n(hnri
kanczellúriai rendelettel szemben felelevenitette Lő11 Lipótnak a
»Ben-Ohananja«-bau közzétett kifogít~<Üt; a mítsik kimutatni
igyekszik, hogy az anyakönyvi kerliletek meg:'tllapitásánúl a tényleges viszonyok tekintetbe nem vétettek. mig ism{•t mítsok a »vallítstanitó« szúnak különböző módou tiirt(•ut értelnwzését variálják
vagy többé kevésbbé lényeges egyéb kér<lúseket vetnek fel. Legyen
szabn,d ezekre nézve megjegyz{•seinket a következőkben nwgtenni:
l. Elsií sorhan az udvari kanozelláriai rendeleti·e reflektálunk
és azt hiszszük, hogy legezélszerühhen l'selek!'lzüuk. ha e rellllelet
változatlan repuhlikítlús{wak imlok:tit í·s czúljait riividPn elő
aujuk:
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Zl>icló házassági ügyekben észlelt ismételt r en detlenségek
folytán a vallás é'> közoktatási m. kir. miuiszter 1876. évi novemher hó 8-áu 25~96. sz. és 1877. évi junius hó 2-án 13256. sz. ahtt
kelt átirataiban arra kérte a m. kir. igazságügyminisztert, hogy
»a zsidó házassági perekben követendő eljárásnak rendeleti uton
való szabályozására nézve, az 1868: 54. t. ez. 22. §-ában nyert
felhatalmazást mielőbb igénybe vegye. «
Az igazságügyminiszter 1878. é'{i január hó 25-dikén
16i576 /1877. sz. tÜatt kelt válaszir::ttáb::tn- közölve ennek kapcsán a legfőbb ítélőszék elnökének e tárgyb::tn kikért 187 7. év
!'i 8. eln. sr.. alatt kelt jelentését - oda nyilatkozott, hogy mültán
a legfőbh ítélőszék etnökének jeleutéséhez képest a magyar királ)' Í kuria mint legfőbb ítélőszék jelenleg is ::tz 1863. évi november
hó 2-án 15940. sz. alatt kelt udvari rendelvény szabványait veszi
zsinórmértékül, annyi val kevésbé tekinti szükségesnek az 1868:
54. t.-cz. 22. §-ában nyert felhatalmazást igénybe venni, mert
ujabb intézkedésénél szinte cs::tk az udvari rendelvény szabványait vehetné fel, és az egész módositás csupán a hivatalos közegek ujabb elnevezéseinek felvételére szoritkoznék.
Az igazságügyminiszter ezen álláspontjáva,l szemben, leülönösen pedig a legfőbb ítélőszék elnökének érintett jelentésére való
tekintettel a knltuszminiszternek elodázhatlan kötelességévé kellett válnia: a zsidó közönséget a fennálló birói gyakorlatra figyelmeztetni, ami ::tnnyival szükségesebbnek látszott, mert akkoron a
rabhik nagy részben az udvari kauczelláriai rendeletet, mivel az
alkotmány viszzaállitása előtti időből származott, h::ttályon kívül
helyezettnek tekintették
Az udv::tri kanczell:iriai rendelvény változatlan republikál{t:-;ának iorloka tehát egyedül a legfőbb ítélőszék elnökének 1877.
í•vi február hó 21-én 58. eln. sz. alatt az igazságügyminiRzterhe7.
iutí•zett jelentésében keresendő, melynek folytán - és pedig biráinknak az 1869: 4. t.-cz. 19. §-ában gyökerező jogánál fogva ar. udvari kanczelláriai rendelvény törvényeRsége fölött minden
kételynele meg kellett szünnie ; cz/f.jrt pedig a repnblikálásnak
csakis ar. volt, hogy a zsidó közönség, a legfőbb itélőszók kijelentése után a rendelet érvényben léte iránt többé bir.onytalansághan
ne maradjon.
A mérvadó kiirök ismerik a k:mrzrll:íriai rendelvény hih!tit,

de a polgári törvénykönyv meg:tlkoUts:'l. eliítt azokon javítani
nem lehet.
2. Az any::tkönyvi kerületeken a minis:tier által folyton enged élye~ett változások bizonyítják, hogy felsőb h helyen meg van a
készség arra, hogy jogos kívánságok teljesíttessenek De ha igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk :tzt is, hogy ott. a hol
változások szükségesek, azokat többnyire az izraelita hitközségek
mulasztásai okozták. Tudtunkkal :1.nnak idejében a hitfelekezeti
közegek felszólították az izrnelita hitközségeket :tdatok és fehilágositások adására, és ha most oly hitközség. mely a központhM
kapott levelet felbontatlanul visszaküldte. arról panaszkodik,
hogy tényleges viszonyai figyelembe véve nem lettek, ezórt mást,
mint önmagát felelősséggel nem terhelheti. Bútr::tn :íllithath::ttjuk
hogy azon kerületekben, melyekből a kivúnt adatok beérkeztek. n
beosztás ellen panasz nincsen.
3. A »vallástanitó« szó értelmezése tárgyában a vitákunk
véget vet a következő rendelet :
»Vallás- és közoktatási m. hr. ?JIÍIIiszter 8 1:!8. s:dm. ·"zPged szab. ki1·. város közönsérténrk. A Rzegedi izraelita, hitközs{•g-

nek .f' abtt idezárt beadványát. melyben az 1885. évi 1924. ein.
sr.. alatt kibocsátott rendeletemben előfor dul ó »vallástan itó szúnak bővebb magyarázatát kéri - a kövt>tkező mPgjegyzések nH·llett küldöm meg a r.úmnek: Az idézett szabályrendelet sziivrgP s
intencziój a eleve kizárja azt, hogy az abhan eliífonluló •>vall(t>-tanitó « szó oly értelmezése juthasson érvényre, minőtül a szegedi
izraelita hitközség tart. A törvényhatósági küzigazgatá>li bizott»úgok, melyek az anyakönyvvezPtő qualifikáczióját első fokon vanvak hivatva megbirálni, az eddigi alakulásoknál egyöntetííen í--s
helyesen interpretálták a sz::tbályrendelet ide vonatkozó részét.
Tekintettel e körülményre, de főképen :trra., hogy az i!lézett szabályrendelet 19. §-ának utolsó bekezdése értelmében a közigazgatási bizottságok kötelesek az anyakiinyvi kt>rületek alakulúsára vonatkozó összes iratokat és határoz:ttokat hozzám felttn·eszteni, úgy hogy azon nem várt esetben, ha a szahá.lyrendelet
bármely részének helytelen magyarázata. miatt a közérdekkt>l t>}lenkező határozat hozatnék az részemről végső fokon kt>llö mú<lon helyesbíthet(): a szegt>di ir.raelita hitközség ítltal kí•rt azon
int(•zkt>tl(•st, hogy a;.: anyakiiny\'i ügy rPntlezí·~w títrgyáhan kibnr {,.
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totL szab[dyreudeletben elöforduló »va,llást:witó « ::;zó jelentménye a törvényhatósági közigazgat(~si bizotts[~goknak pótlóbg megmagyn.ráztassék, a fentiekhez képest szükségtelennek találtam.
Sziveskedjék erről a c.: ím folyamodó hitközséget megfelelőleg értesíteni.- Budapest, 1886. évi márczius hó 5-én. Tr~{o1·t. «
4. Az any~•könyvvezetők egy része nincs tisztában az iránt,
hogy mily állást fogb.ljon azon ténynyel szemben, hogy hitsorsosaink közől számosan más névvel birnak az egyházi s mássa,l a
polgári életben. · - Figyelemmel e jelenségre melegen ajánljuk az
anyakönynezető rabhiknak. hogy híveikkel a bibliai neveket jobban becsLiitessék meg, mint az ez időben történik. Főúri, államhivatalnoki s tudományos körök kimagasló keresztény hitvallásu
n.lakjai nem gyéren viselik az »Ábrahám«, »Áron«, »Gedeon«
stb. bibliai neveket, a szefárd (spanyol) ritusú hitsorsosainkra is
rá lehet ismerni előneveikről, csak mi képezünk tovább is kivételt?
Ha azonban a szülék kétféle név adásátúl elállani hajlandók nem volnának, úgy legalább kövessük azt a gyakorlatot,
hogy a születési anyakönyvbe az uj szülött mindkét rendbeli nevét
iletassuk egymás mellé; az anyakönyvi rovatban a két név bármelyikét tetszés szerint fogja használhatni, de mindenesetre tudni
fogja azt is, hogy melyik a-z egyházi neve.
5. Legtöbb nehézségbe ütközik határozott felelet megadása
azon többrendbeli kérdésre, mely az anyakönyvi terület teherviselése tárgyában lett felvetve. - A fentebb közölt miniszteri rendeletből kitünőleg szoros ügyelet lesz arra, hogy minden kerülethen S7.abályszerüen minősitett anyakünyvvezető legyen alkalmazva,
Miután egy qualifikált egyént kellően díjazni is szükséges, leülönösen jobbmódú hitsorsosainknak áldozatkészséget kell tanusítaniod. Ez időben számos helyen kétely forog fenn az iránt, hogy a
kerület területén lakó izraeliták feltétlenül tartoznak-e az illető
anyakönyvvezetőség terheit viselni? - 'röbbnyire a vagyonosahh
zsidó földbirtokososztály tette a kérdést vitássá, mert n, fennálló
szabályok szerint minden izraelita csak P.rJY hitközséghez kötelrs
adózni, a 1.sidó földbirtokos és haszonbérlő pedig a zordabb óvszakot a városban tölti, s itt véteti föl magát a hitközség kötelókébe is, Tudomásunk van n.rról, hogy oly esetekben, midőn a
földhirtok területére illetékes hitkiizség n.karta a hitsorsosoku.t
megadóztatni, a minisztf'rium e hitküzsl>get n megadfd:ttástM
eltiltotta, ha az illetil fiildhirtokof-l kimutatta., hogy egy mlÍsik bk-
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vagy tartózkorlási helyén létező hitközség adozó tagja. De hozzá
tesszük. hogy a miHiszterium ezen iutézk edései t a vidéki hitközségeknek nem egészen helyes eljár[tsa okozta. Egynémely hitközség ugyanis, melynek alig néhány száz forintra rugó évi szükségletei vannak, a területén gazdálkodó, ele a városban is lakó zsidóföldbirtokosra -ennek állami adójához arányitottan- nagyobb
hitfelekezeti adóösszeget rótt ki, mint a minöt a község egész évi
költségvetésének fedezete igényel. Ily eljárással szemben azután
felsöbb helyen - minthogy az adókivetés alapszabályszerüen
történt és alaki hiba folytán megsemmisithető nem volt, de a
hitközség jogtalan elj árása mégis Icibizonyult - azon kényszerhelyzetbe jutottak, hogy elvben ki kellett mondaniok, miszerint
minden izraelita csak egy hitközség terheit tartozik viselni s hogy
akkor, ha az illető több helyen tart lakást, a tartózkodási helyeire
illetékes hitközségele közöl szabaclon választhat.
Hogy a hitközségi adóra megállapitott ezen elv mennyiben
követenelő akkor, midőn tisztán anyakönyvvezetési terhekről van
szó, az eddigelé eidöntve nincsen, de nem figyelmeztethetjük elég
nyomatékkal az anyakönyvi kerületeke t, hogy ézzszerüen igyekezzenek eljárni. Szerintünk helyes volna a zsidó földbirtokos osztályt első sorban évi járulék önkénytes felajánlására felszólítani ;
ha ez ilelomosan történik - ismerve a fővárosban tartózkodó
ezen osztályt - meg vagyunk győzöelve arról, hogy mindegyik
szivesen fogja a szükségletnek megfelelő összeget évi járuléknak
felajánlani, mert - tapasztalatból tudjuk - súlyt helyeznek a
zsidó földbirtokosok, kik nem gyéren katholikus egyházpatronusok is, arra, hogy a katholikus p~•P miveltségi fokával felérő
rabbi is tartózkodjék ott, a hol az év bizonyos szakát töltik, és
mert épen vagyonosabb hitrokonainkra nézve nem irreleváns a felekezet előbbre vitele, azt pedig tudják, hogy ez a szellemi tényezők által, a minő a rabbi, leginkább érhető el. Természetes, hogy
a zsidó földbirtokos hozzájárulási összege mindig az alkalmazott
rabbi minőségéhez fog arányulni, ezt azonh:tn tőle rossz néven sem
vehetjük: azt, hogy egy anyakönyvvezető sakter fizetését viselje,
tőle kivánni nem lehet. De hát ha :t kerület oly gyenge, hogy
megfelelő anynkönyvvezetőt nem tarthat? - Erre csak az lehet
a válaszunk: akkor olvadjon be a szomszédkerületbe, a mint ez
tiibh helyen már meg is történt. A »Kutfőkc: rovatában olvashatí•k a kerületek egyesítésére vonatkozó rendeletek.
,\IAG\·An·Z~w•• Su:m.T:. l~l'Hi, 1\". Füz,
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Hogy mi történjék akkor. h:t a zsidó földbirtokos szükkeblünek bizonyúl, arra, szivesen elmondjuk nézetünket, ha a szükség
magúval hozza - egyelőre a,zonban ily esetet lehetségesnek nem
tartunk.

*
Jegp;éke azon i?Oraclitu aH)'rtköH)'I' t kcriilctcknck, mel;-'ck mcgahknl:\s:lt
a mll:ls és közoktrrt>lsi m. kir milli s:.~ t érinm tndmmísul vette:

1. .llonor (Pcstm.) Eluiik: ck Chrami D:b·id. Ideiglenes rtnyakönyvYczetö: Lilie11feld I gu:icz. lllegalakult ll:l85. dccz. 17-eu.
2. RdczkCI'e (Pestm.) Ideiglelles anyakönp·vezctő: Berger Jakab a
kerület elnöke. Megalakult 1885. clecz. 17.
:1. Sornicsár (Pestm.) Elnök: Czcrkovi tz Ign:icz. A11~·akiinyn·ezctö:
:-<ehön :\Iózes rabbi. Megalakult 1885. clccz. 21.
±. Vürö'svár (Pestmcgye) El11ök: lTlirst Dá1·id. Anyrtkiinyvvc:.~ctií:
Br:nm Jabb. Megalak ult 1885 . dccz. ll:l.
..
...
:í. Pozsony (Pozsonym.) L A con g . hi tk. aJlyakonyv1·czeto.JC _: dr.
D:\1-id nyula rabbi. II. Az orth. hitk. aJ lyakiin.nveze töj e : Urünfcl<l V•lmos
rahbi~ági functiókat végző vallástaHitú. 1\fcgalakultak 18 85.' rlccz. 14.
6. Zólyom (Zúlyo!nm.) Elnök: Dr. Löwy Ntlndor. !cletgleJtes anyfl.kiinyn-ezetö: Ncnfeld Annilt. Megalakult 1885. decz. 2 l.
..
· 7. Paks (Tolnam.) Elniik: Ko lm Antal. A11)'3 küu)'VI'Czeto: Ad l cr
~:iJIClor rabbi.
8. Poprád (Szepesm.) Ideiglenes auyakön yn'ezetö : Dr. (h·úsz LRjos
a koriilet elnöke. 1\Iegalakult 18 8 5. deez. 13.
..
..
9. Y ersecz (Temesm.) Elnök: Stemberg József. Anynkonyn'er.cto :
<lr. ~r.idon Adolf rabbi. Megalakult 1885. clecz. 15.
..
10. Nagy-Enyed (Alsó-Fehérm.) Elnök: Feiler Farkas. Auyal~oJtyv
ve,.;etö: Uartmanu Gyula rabuihelyettcs. l\Iegalakult 1885. dccz. 13.
11. Gyula-Fehórvár (Alsú-Fehérm.) Elnök: Baruch Aluert. Anyak<lnvvvezetö: "\Veisz Kálmán rabbi. 1\Iegalaknlt 1885. dccz. 1_5.
..
· 12. Derecslce (Biharm.) Elnök: Roth Fereucz. Anyakrmyvvezeto:
Hzúfer József rabui. Megalakult 18l:l5. decz. 2~.
,
..
13. Nagy-Bajom (Biharm.) Elnök: Klem Karoly. Anyak<myvvezetö: Juugreisz Sámuel rabbi. Megalakult 1885. d:cz. 30. .
.
14. Székelyhid (Bihann.) Elnök: Rosenfeld Elek. ldetglcnes an) ak<iuyvvezetö: Kohu Júda. Megalakult 1885. dec~. ~9.
..
..
15. Szw·vas (Békésm.) Elnök: llnszcrl L1pot. Anyfl.konyvvczcto:
Heichard M:irkus rabbihelyettes. Mq!;fl.lalwlt 1885. dcts. 23.
16. GyiJr-Szt.-JJ/árton (Györm .) Elncik: Kmusz 1\Iarkus. Áll)'nkiln)·,·vezetö: Fried Márkus rabbi. 1\Iegalakult ll:l85. decz. 1.6.
..
17. Vág-Besztereze ('l'reneHénm.) Elnök: _Grii.n Klu:oly. Áll)':tkon;-·vve:.~ctö: Weisz M:írkus rabhi. J\legalak11lt 188CJ. dc('?O. 16.
..
18. Trencsén ('l'ren<·sémn.) g]J,Uk: Fried A11tal. Allynldill_vl ,-,·zdo:
dr. Diamant Mór ra h hi. 1\Icgnlnkult l H8 !í. dr•cz. l 7.
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19. {)rjPLomo (TrCJH'S<:nm.) Elnök: \Yeil Mór. Ideiglene~ fl.llYfl.könyvi'Cze tö: Fttchs .Jakah jegyző. Megalakult 1885. decz. 30.
20 . Bosríc;; (Trencsénm.) Eln<Jk: KmuRz Mór. Anyakönyvvezet/j:
l>on:ith J'ózsef rabbihelyettes. Megalnknlt 1885. rlccz. 30.
21. Beek6 (Trencsénm.) Ebt<Jk: Km·cz ~amu. Anyakönyn-ezctíí:
Ho('hherger Snlnmon rabbihelyette~. Mrgalfl.kltlt 1885. clecz. 31.
22. Kisu~.oa-Ujhely (Trencscn m.) Elnök: \Vei l Mór. Ideiglenes nnynkUnyvvezetö: Brlill Salamon. Megfl.lnkult 1885 . decz . 22.
23. NayJy-K!Mis (Pestm.) Elnök: i'izáutó Sándor. Ideiglenes anyaköuy,,vezetö: Rottenherg Izsák jegyző cs vallástauitó. Megalakult 1885.
decz. 10.
24. C.oer;léd (Pestm.) Elnök: Váradi Dávid. Ideiglenes anyakönyvvezeti!: 1\'eisz Gábor valh\stfl.nitó. i\Jegalfl.knlt 1885. decz. 28.
2 fi. L11ki (Trencsénm.) Elnök : Hirsch Herman. AnvakömTI eze tű:
'Vei sz IIcmik rfl.bbi functiókfl.t 1·égzií l'all:lstanitú. :\Icgalfl.kuit 188 fi.
Llee:r.. l!í.
2 G. Boticsó (Trencséum.) Eln ök: Hans Lipót. Anyakönyn·czetií:
Blumgrnnd N. II. rabbi. Megalakult 1885. decz . 13.
27. Pachó (Treucsénm.) Elnök: Knöpfelnmcher Salamon. lueiglcucs a uyaköuyvvezetö : L angfelder H enrile Megfl.lakult 188 5 . dec z. ll.
28 . Illcu·a (Trencsénm.) ElnUk: l~nsenthal Bertalan. Anyakiill}'l'vezetií : J"ewin D:b·id rabbi. i\Iegnlnkult 1885. dccz. 20.
29. Lalcompal.· (Sopronm.) Elnök: Lentner Eduárd. Anynkiinyl·vezctií: Ullmfl.nu Dávid rabbi. Megalakult 1885 . dccz. 28.

30. Német-Keres.otúr (i'iopronm.) Eluök: T anber ~sigmond. Anynkiill)'l'vczetö: Frieclmauu Dávid rabbi. i\Iegfl.lakn!t 1ti85. decz. 23.

3 1. lYarJ.IJ·Bittse (Treucséum.) Elnök: Glasel Ármin. Anyaköny,-\'l'zetii : Neubnner iiiózes rabbi. 1\Icgalaknlt 1885. decz . 21.
32. Rajeco (Tre11csénm.) Elnök: PolJák Jakab. AnyakönyVI'ezctü:
i'iellllr('kcndorf Bernát rabbihelyette~. )leg-alakult 1885. dec:r.. 28.
:33. Várna (Trenesénm.) Elnök: Neumanu Joachim. Ideiglenes
:tllyRkcJnyvYezetö: Schiif 1\Iór. Megalakult 1885. decz. 20.

i34. Zsolna (Trcncséum.) Elnök: Spanyol 1\Iárk. Anyakönyne2ctii:
Hönig Adolf mbbi. Megalakult 1885. decz. 18.
3 !í. Apostag előbb Duncu·ecse (Pcstm.) Elnök: Gróf Lajos, anyakilnyl'vezetö: Basch Manó rabbi. Megalakult 1885. decz. 16.

36. Dunapataj (Pestm.) Elnök: Grossberger Múr. Ideiglenes anyakiluyn-ezctö: IIalbrohr Gáspár. l\Iegalakuít 1885. decz. 16.
3 7. Tót- Györlc (Pes tm.) Elnök: \Vitt Jakab. Auyaköu~Tvvezetö:
.Kohnt József Áron mbbi. 1\legalaknlt 1885. dccz. 16.

3l:l. Csúz (Komáromm.) mnök: Brann Adolf. Auyakönyvczetií:
E<·kfcltl Brrwlt rabbi. 1\fcgnlfl.kult 1885. dccz. 15.
:l 9. Ó- G!!" ll" (Komliromm.) Einilk: FiHehcr l!'iiliip. Anynkünyvvczetii: Deut~el1 lgn:iez rnJ,JJi. )[<'galnknlt l !:!ilf,. <h'I'Z. 14.
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A ZBIDÓ .\NY.\KÜ~YYF.K HEN"ORZÉSE.

.J.O. S:ubrúnn (1..'11gm.) Ell1rik: l~ialkm· iL·~ Izirlor. Irl cig lem· ' an.YaköJI)'I 1'\';.:etií: Jaknbo,·icR .Í..nnin. :'lf!'p;alaknlt 18S .) . rlcez. 20 .

·H . DióS!J!JŐr (BorKndm ) J~lniik: Herz .Túzsef. .A.n.l'akijnyv vczetö:
Fn<"hs Yilm oR rahhihelycttcR. l\legalaknlt 1885. decz. 28 .
42. Csaba (Borsodm.) E ln ök: .l!'riedmann Dá,·icl. Anyaköny n rzetö:
Uiinz Jabb rabbi. ~legalnknlt 1885. dcez. öl.
43. Ónod (Borsoclm.) Elnök: (iroszmanu József. Any aköJJ}' I'vc:r.etü:
Kohn ,Jakab rabbi. Uegalaknlt 188ií. rleez. 30
4 .J.. 11/e.,ő-Cs<ith (Bor~ocl m. ) ElnUk: Klein i\Iárton. Anyaköny v ,·c:r.etö :
Tnnncnbanm Pábüln rabbi. i\Jcgnlaknlt 1885. clecz. 21.

45. Sajú-S.:t-Péter (Dor:;oclm.) Eintik: Brocly illiksa. An_rakiiJJ}'I',·czetö : Glilek Iz~ák rnbbi. illL•galaknlt 1885. dccz. 27.
±6. BaliJOk (Dor~oclm . ) Elnök: Chosz Júwis. A nynkönyn·czeti; :
Katzbnrg hraél rabbi. ~f egalakult 1883. dccz. 23.
4 i. Szcndrő (Borsod m.) Eh1ök: Klein (l y nla. Anyakönyi' I'Czctö:
:-\zúft'er ~L<'•r rabbi. ~Iegalakult 188.J. tlecz. BO.

48. MedJ-Kiivesd (J)orsodm.) Elui)k: ::ipitz Dávid. Ideig!. auyakiinHI·cze tö: Klein József. Mcgabklilt 1886. clecz. 27 .
· ot\1. St01nf'ct (Pozsonym.) Elnök: W ert heim i\Iór. Anya.künyi'Ve~etö:
\Yinter Lázár rabbi. illegainknit 1885. clecz. 27.
:)0. B ékés-C'saúa (Bc{késm.) Elnök: Dr. Kerényi Soma.. Anyakrinyvwzctlí: Kolm E. H. rabbi. :\legalaknlt 1 885. decz. 1 5.

51 . Kis-liztben (Sárosm.) Elnök: Dr. H.oseufeld Sam n. Ideiglenes
annköm' l"l'ezetö: Schöu Mór. l\Iegalakult 1 88.J. clecz. 22.
.
ü
L emes (Sárosm.) Elnök: " 'cisz J akab. Anyaköu)"I'I'Czetö:
Baiu 'Káthán rabbi . Megalakult 1S85. <l etz. 17 .
53 . S zvidnilc (Sárosm.) Elnök: B etk Izsák. Ideiglenes anya kiin:n·yezetií: Brann 1\fózes. l\Iegalaknlt 1886. január 4.
54. Hanusfalu (Sárosm.) Elnrik: Tra.iner HámneL lclciglcnes an.va.kiinyvvczetö: ugyanaz. Megalakult 1885. decz. 29 .

2.

55. KU?·imct (Sárosm.) Elnök: ::itern SámneL Idciglm1es allya.kiiii.)"Vvc:r.etií: Piroch József. Megalakult 188.). clecz. 15.
56. Seues-Kellemes (Sárosm.) Elnök : Wiick :\Icír. Ideiglene~ HII~'H
kiinyn·('zetö: Jules Lipót rabbi. Megalakult 1887. jaJHJ:Ír :) .
· 57. Alsó-Kubin (Árvam.) Elnök: SteiHer Béní. Anyakiinyi'I'C7.C'tij:
Steinhardt Bernát rabbi . :\legalakult 1885. clccz. 4.
!)8. Námesztó (Árvam.) Elniik : Golrl stein l<'i\löp. Anya.lüinyi'I'C7.Ctű :
DnschinHzki Bernát rabbi. Megalaknit 1885. cl~·<·z. 17.
59. Turdossin (Ármtu.) Eluiik Neumanu Armin. Anynkiinyvvezdö:
Salamonl\lúzes rabbi. l\legalaknlt 188:). decz. 10.
60. Kis-Má 1·ton (::iopronm.) giniik: Pollak Ign,lcz. Anynkiinyvvezetö: Kutna Snhunon rabbi. l\l!'galn.kult 1885. decz. 2tí

V,i.L.I'iZl ' T ,

Válaszul.
}Iind magán uton. mind nyilvánosan több oldalróllettem
interpellálva és azon szemrehá nyást hn.llom és olvasom. hogy a1.
anyakönyvügyi czikkemmel a t. tanitó umbt kicsinyítettem Yolna.
Ennek következtében szükségr>snck tartom kijelenteni. hogy eszem
ágá ban ~em 'l'ol t n tlamely » Pedoqo_rjlt.~ « umt az ő mííköclési terén
megtámaclni. S őt az én részemről biztosítom. hogy teljesen meg
vagyok arról győződve, hogy felekezetünk üd'l'ének és virágzásának nagy részét csakis a tanító uraku:1.k köszönheti.
De én ezen véleményemet hiába kürtölöm. senki sem n.karja
magáévá ten ni. mert a mai világban mindenki nnnyirn. át van
h atva a modern skepticzizmustól, hogy ezeknek beszédmódjával
felel : »L ehetséges, talán« stb., sőt némelyik egyszerüen azt
mondja : nem igaz. De mit törődöm a világgal, ha én egyszer a
tanító urakkal szimpatizálok és elérem. hogy a felizgatott kedélyek régi kerékvágásukba visszatérnek. Velem nem sz ü leséges
rossz lábon élni. mert én tágítok és engedelmeskedem.
}!ég Wurmfeld Ignácz urhoz van nehány szavam. Azon
állítását bővebben czúfolui. hogy a rabbik általúban a tanítók
kicsinyítésén már r égóta fáradoznak, más kartárs unmk engedem
át, én röviden csak tagadhatom. mert tudomúsom szerint a pap
csak akkor kelt ki a tanító ellen. ha ez utóbbi paposkodni aknrt.
már pedig a pap nem igen szeret tanító~kodni. ha csak nem
kéuytelen vele.

IV. úr azon nézetére pedig. hogy :1. rabbik :.\1.-Zs. ~~emle
beli ezikkeikben és fülszólalásnikban csupún a s:1.jút elfogultságuknak adtak kifejezést. csak azt kérclezném, vajjon a szegeeli izr.
hitközség sznhjektiv-e? vn,gy talán maga n, miniszteri renelelet is
szubj ektiY-e? Mert ugymwzt akarják mincl a ketten - és mind
it ketten mást, miut \V. ur.
B. .. S. .. urnak az »Izr. 'l'aniig.'}i Értesitüben« ellenem
való kiü1.kaclására csak <l.zt felelem:
~ Der l\Iensch? wo ist er her~
Zu schlec.:ht für einen Gott; zu gut fürs Uugefahr.<

KLEIN JAKAB.

Bözöd-Ujfalu.
Ha nem csorog, csöppen - tartja a magyar közmouclás. A
gyüjtés halad, bár lassan és eznttal igen csekély eredménynyeL
De azért nem teszünk le a reményről, hogy még számíthatunk az
összeg gyarapodására. Mert mig az apróbb községek egész sora
krajczárt krajczárboz téve gyüjtötte a forintokat, addig hiáuyzanak még az adakozók sorában oly nagyobb községek, melyeluc
első sorbn.u szoktuuk gondolni, midőn a zsidóság valamely közügyéről van szó. A_ nagyobb központokbau megoszlik ugyan nz
érdeklődés és a tetterő százfelé, de azért Bözöd-Uj falu nyomorának bire el fog jutni ő hozzájuk is, s az adakozás bizonyára nem
fog elmaradni ott, a hol az nemcsak jótékonyság, hanem egyuttal
kötelesség.
Ujabban adakoztak :
EisJer l\Iáty<ls gyüjtése Budapest: Breyer Adolf 50 kr Krausz Dá.vid l frt. M. J. 50 kr. B. és D. Pelcsath l frt. Ei~lcr Bernát, Moyyorós
50 kr. Összesen 3 frt 50 kr. - Elzá~z B. gylijtése Budapest: Kuffler
50 kr. N. X 20 lu. }[ittelmann 30 kr. X X 4-±. Összesen 1 frt 44 kr.
- B. T. E. l frt. Adler gyüjtése Hudape8/: }Iillhoffer Hemik l frt.
Dr. Fuchs Adolf 80 kr. Sebők Mártou hites magyar tolmács gyüjtésc
Bo1·oszló: dr. Kuoller rabbi 2 márka, dr. SeJigmann 2 ·m., dr. Eil1stcin l
m., dr. Zimmels 50 pf., dr. Gnttmam1 50 pf., Hiach st. phil. 50 pf., Ellguther st. ph. 25 pf., Gritnfeld cand. phil. 2.) pf. Jakob st. ph. 50 pf.,
Josephson st. ph. 50 pf., dr. Littmam1 50 pf., LazarnR Rt. ph. l 111., Lcwinsky st. ph. 50pf., Lewy st. ph. 50 pf., Posner !í O pf., Op]Jrnhcimcr 50
pf., Schönfeld st. ph. 50 pf., Spiró st. ph. 50 pf., ·walter Rt. ph. <>0 pf.
\Veinsberger st. ph. 50 pf. ÖF<szescn 14 márka 50 pf. = !J frt.
A .~zelcé,l!fe,JJ yyiijtlí k(;ayvecslcé!J utján befolyt BtulapesteJt: Bacl1C1'
Miksa !Íltal 1 O frt, dr. Halgó J almL !Íltftl :) frt !O kr. Klein ::láudor st.
med. 10 frt. Rei~mmm Fiilöp 7 frt fiO kr. Barua .Jóuás i) frt HO kr. Feleszdhon Blau Gyula által 4 frt.

Összesen 57 frt 54 kr. Mult számunkb::tn kimutattatott 733
frt 61 kr. Az összes adakozás tesz e :;zerint eddigelé 791 fl't é.s
15 krajczárt.
Folytassuk!

ÉR TES í T Ö.
Országvilág.

Zunz Lipót temetése.
Bl'l'liu, mrírc:. 21. 1881i.
)l'cm nH'grcuclítö fájdalom volt az, mi bennlinket elfogott. midön c
hó líl- !Ín r eggel meghallottuk a gyáKzhirt hogy: Zuuz Lipót meghalt .•\.
köny ben, mely pilhíinkon megjelent, nem ,-olt a fájdalomnak több n:,zc,
mint a biiRzkcséguek, melylycl egy ily múdun bc"égzctt élctm(ikiilléKn'
vi Rs:>~atckintcttiink és miut a tndatnak, l1ogy a béké>< élet(' t tSCit<lt•s, kiizdr-

lcm nélklili hahll fejezte be. Rzcrchln <l<ilután szokú'a szerint nyugodni
tért, clsznnHyaclott és ekkor eljött c:rtc a l1nl,il angyala, kiriíl az agg
tmlós gyahnu tréfúKan nwgjcgyzé, hogy a>~ ii lak,[,cúmét bizony,lra elfelejtette. Yas,lmap 21-ikL:n kiKértiik knpon<új,it a b<>rlini zKiclú trmctiiiJl'.
Trmctésc C::iCllflCR, nyugodt \·olt, mi11t

Pgt::-.h tqPt(' l:;-.;

hahtla, l:t~ <.~pen pz(:rt

volt méltó Zullzhoz. Xt'm Uttuk ott a tP,tiilt-h•k lobogúit, a kinín 1·,.j
tömeg-d, ,:s a l'"em]c, f;ijdahnat Hl'lll ;~.a,·arta a rt'ltlliiriik ,:, a tolougúk
zajgctsa. ~lz uj ~~inabog:a, Jnely11ek ulbírn eliitt Zunz ko1•nrsúja rc•g-g-PI

óta ki ,-olt téH·, töm,-e n>it, <l<' ""upa gy:l~zolt'Hal. A ki,·<im·si t<irnpg
otthon 1nara(1t, 1ncrt nem ,-olt ~emmi [Hnnpa ,:, a halott HClll volt mag-as
;Íll:ísú <'gyéni~ég . •\ p;y·:a~zlc,·elen miwlt•n <·zim ll\:lkiil az ep;yszcrii ndv
:l\Jott: »Dr. Lcopulcl Zunz« dc tnclta a .i<'lenvoltak kii:t:iitt mindmki, mit
.iekut t' w:, ..
,Jrlc•H mlt a berlilii z"itlú,-:ig 1nind a h:írom úrnyalata. Ott volt az
orthodox rnblJik,:pzii tamiri kan1 ,:" hallgatúi: ott volt a Lehrnu~tnlt tall<Íri kara ,:, hallgatt'oi: ott mlt a refonn ZKÍ<lt'•kii:t:s•:;..: kültliitt~Jge. • ·yngodt f;ljdalttm ,:, .i'•lte\ií !Jék<- h•ht'g<'tt a kopor,-•i f<'ldt. A gy:íszszerturt<iRt gy:lHz<:nl'k hz<lett<• meg, mp]y ut:ln til·. ,lfaylmmn b1•rlini rnbhi megraga<lú gy:b:dJ<'"z':,l,• kii,·etke:t:Ptt, mdy e profétai "za\·akhoz volt fiizve:

»lme lll:zzétek, t'Z az ,:H szolg;im, kit

(:ll

g-y:ímolitok, az ,:n választottam,

kib<'u s:t.cllem<·Bl kcdn·t tah'tl. H:t:cllerneBa rajta nyugtatom, hogy az iga7...
s:ígot hirdesse a lll:pek kiiziitt« (Ez8aj. -!~.1). ~em Zunz müködél!ét óhajtja
méltatni

ug-y llll>llcl -- HI<'rt 1'?. Pgyenlü a:t: ep;é11z zsidú tudomány

méltat:í~á val, hanem IJc~zélt a ~zellt·nu·öl, me!y öt és miiködését útleu-
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gette. » Vajhn

!'

szellem -

így végz1: be~zéd<lt -

lzraélben ; e k özségb en , m ely
Izraél

m ~h

örökké tovább élne

a nws tcr dletébon igyekezett iránta

nem üres hang , hanem életforr:\ R, mint. azok , m elyeket Rok bolyo11g<Ís

uhln a pusztában végre m egtahlluu k, ugy gy iimöleRöztetni fogja ez az
intézeteket: a magasabb ta nint éz otok ct, a z ;\lta lán os h itoldttMst, méltó
istentiszteletet és tzélszerii hitszóu oklalo t. »Ez Znu z végreu delate! Vajlm
Izrae1 községo megszivlelnc ezt és h asonlóan go]J(]osk ocluék az ifjHs:íg
vinlgzó erejéről és tagjai erkölcsi egészségéről , miut szegén yei !:H hotcgciről

Arn enkai lev6l.

adóss~ig<lnak egy részét l efi zet ni. » [[a cmaJH·z ipacziú é~ tll{lonulny

és igy Znnz Lipót cmlékét álchlssá tenné a jövő n emzedékek

.lnr!.·soncillc, F'lurirla, 188 fi. IIUÍrc:i~>s.

A »pitt~bmg i tizenöt «-nek rgész in lny a r ll en InP~indnlt mozgalorn
nagyobb ]JUll:lrnoka t vet, mÍJltHem hittük voln a . A m:tji!nrm rgyrkmp,;
tiltakoz}tRrúl már értcsitP-ttem ön cjkrt. D c most nzonföliil tr tt Pkrt slirgetnek a fékevcRztctt vallásos r mlikalizmi! R ell en.
Nevezetcsen azt h angozta tj a :tz a nwriloti zsirlós}ignak ,ir'•zannl ma
rarlt tcibbsége, hogy az U nion of r'un eric:tn Ile b rew Congrcgatin 11 :í Ita 1

fönntartott rabbiképző nincs jó k ezekben, mirliín a nn a k igazgatója, dr.
\Vise, elmegy P it tsburg ba a zsidós~igot RarkaJatos elveiből kiforg-atni.

szá.mára«.
Ezután d,·. J oel boroszlói rabbi b eszé lt, ki utalván e sz:lzad első

Pedig a községek egy esiiletében reform- !:s orth odox-irány u kiizség••k

évtizedeinek kételkedő és kutató uagy zsidó férfi a ira, kik k öziil <tJJJl)' Ía n

egyanint veszn ek r ész t, tehát egyform ~ill járulnak a szemiwírin 1n f<inntarblsához. Uj rabbzl-épzőt kell t ehát líllitani, mely nek ~zellcnH:l'l' és Vl'Zetésére az amerikai zsidóság nyngodtau níbizhatja jö1·öjét.

hütlenek lettek vallásukhoz, Rabbon Gamliel e sz:wait intézi a nagy
halotthoz: »Üdv neked férfiu! ki békében mentél be a kutatás orsz{Lgába és békében jutottál ki onnan . « A t emetőben először cb·. Ung m·leideJ·

Igy találkozott Gutheim, Hecht és YorsaeHger meg:hiv:b~ixa tizen-

berlini rabbi tartott búcsubeszédet községo nevében, utáua cb·. N ewnem

Iulrom rabbi New-Orleansbau. Képviselve volt Xewport, Philadelphia,

egészségligyi tanácsos a Zunzstiftuug részéről. Ezután a wolfenblttteli
s~1msoniskola

killdötte

»:Nő és gyermek -

dt·. Rosenslock

megható beszéde

ugymond a szónok -

elküldé küldöttjét az anya:

következett.

nem kiséri ki e koporsót, dc

a Sámsoniskola, mely Zunzot, mint árva

szegény fiut, szeretettel fölfogadta Ps tLpolta, nem remélvéu, hogy ápoltjában a zsidós~lg áldását neveli föl. Koszornt Iüllel az iskola a 11agy halott
koporsójára, mely tanítványának és egyuttal mcsterének ham va it rejti
magában«. Végül Blurnenthctl bucsuzott el a halottól a berlini hittaJt
iskola nevében.

B altimoorc, New-York, Newmark stb. A rabbik közt megemlítem a kü,·..tk czökct: :.\Iendez, Chumaceiro, Schneeberger, JJral'lnnanH, Kohnt, de Sola)Iendez stb. i\Iindeu Yita nélkül kimondották, hogy ,zliks!:ges a » Co 11 servativ
J ewish Theological Seminary« föbíllit:ísa. )Jinthop:.' az ügy ,;h;n ~lmerik:t
leggazdagabb zsidó községének, a new-yorki Emauu El nepözerli rabbija,
dr. Gottheil Gusztáv áll, remélhető, hog·y a elolog még- fejlődni fog.

,

)Iennyire? ki tudná azt megmondaui ! ,\[imlcn esetre elismercudéí.
hogy a községek egyesiilete eddig leg~lld{tsosabb alkotlisa -

mely pedig az amerikai zsid•'•s:íguak
egyenesell V!'SZlqye;"td,·e van e mozga-

lom által. S épen c;.: tes;.: sok zsidó cmhc1·t és lapot tartúzkollúni a tern·-

A gyászszertartásban a legmeghatóbb volt, midön e1,után a zsidó-

zett uj rabbikl:pziíu(•k esznH:yvel szcmbt'n. 1-'iilho;"z:ík, lw;:·y a eiucinnati

ság legnagyobb tudósai könnyek kijzött vállaikra vettek a mcstor kopor-

szemimlrinmhúl cdtlig- kikerlilt fiatal nl hb ik tlcrckasnu tiiltik he helyiiket s

sóját és a \'égső nyugvó helyre letették.

épen nem ki\\·ctik millll !lr. \Yi>'!' fiilfnrgató elveit: hngy a ;:·ondolnt és n

És most ott nyugszik a berlini temetőben, mely egy nagy férfiu
koporsójával ismét gazdagabb lett, mip; 11'-ra<:l lcguagyobb tndósllval sz~
gényebb. A szcrény hajlék lt !Jerli11i Koppouplatmn nem Ic~~'. töuhé a;" a
hely, mely 1ncllett rlobogó ~zÍ\•vcl haladunk cl, tuclváH, hogy itt Zun;"
lakik, nem les;" töbhP nz a !Icly, mely fel!: az egcs:r. :r.sic1ó tndonu\nyos

szóhis szalmelsága h:nyegileg; zsidú alkot:ís s a kntabb fliggetlenst:gét a
zsidóstlg liCH\ akall:\l~·ozta sohn. sth.
De ha l'SctlPg

l'

mozgalomn;tk l''>lkis Hz lt•sz nz eretlmt:nye, hogy

az amerikai ;"sülú"igot l'isszariaszt,j;l a rntlik:llisok ir;Íuyának kiivet<;sétöl,
akkor scm lehet majtl sikertelennek 1nondnni.

világ figyebnét fordítja. A test kint nyngsl'-ik, tt s:r.ellern szerte lelwg

V!:glll riividen almrom még megemliteni, hogy az amerikai l.·ou:e,·-

. Ol'Bzago
' k on. "',a
"'z 'llJ'o11 és. lebeg·]'<'ll
measze
.. · , tauitson és buzdítson miiHleJif!~l!:,

catil; zsidós:íg leginkább megfelel a mnp;yar mérHl:kclt lihl'nílis ]UÍrtinak.

\Yi~!',

hol zsidók laknak. Adja a mindcnhatú, ki Znnzot kegyelmében Izraeillek

Oly emberek pedig, mint Smmensl·hein, Lanrhhcrg, Kohlt>r,

ajándékod.

apa (Philadelphia) ,:s fia (Chicago) iiniiknél még hál' Isten -

V.

H.

RosENSPITZ

Hir8eh

nincsenek.

~Á:o~DoR.

2 fH}

2Hi

_,_\. de b r cczc1li hi tközségről .
alap'l«Llní lyok ><;<<'rint alak tiltak hitlüi;~.s,:f!g<: ,:, v:íla sztott:ik
j :íróslÍ go t.

E1. e v f<' hru:lr hadha 11 jcl t'n téi~ mo:t.galom ért siker es véget Dcbrc<·:t.•'ll dro.-:ílnm. A két kiilömlllú, koHgrc ssú Rbt é~ statusqno z~idó hitlüi:t.-

:~z

lill' "'

P io]

""

. .. ·~" !'gyesii lés pon tj ai k üz líl Wbb :ítal:inns ,:r!lckii is 1 un . •\z ni
ln,tko~seg, nem nevl'zi mag:ít se n t kong resszi:; t:iuak sun statu"l'tÚmtk , "~";.

H:p; Y\:glu:p cgycoiilt. Jlt<tlánosabl!, valamint h elyi és s:~.cuu.Hyi okok
miík<irltek k<i:~.rc, hogy anunk id ri n, n km1 g r esszns táj ;ín , a dcbreczcni

h:mm masnak, hanem cgyszc1·iicn »ch úro·zeai "sidó ft itl.·ii::s(g «·nPk , nwh _

;t,r;i•lúk is k<:t p:lrtm ~;~,akntltak; iuldbb !"sak h elyi és Rzc mélyi okokbó l

nek . tagjai a v_<iros terliietén lak<'> mimlPn zsi<lú. Nem k r 11 :s l,b,: jdent;ís

ma~yar:lzbatú ,

pontJa, mr ly lmn oudj a, hogy ·a J,itkuz,ég n n:~ i rabuin kil"iil \' ")'

hogy n. s:~.akachl r;ho:~. oly hosszú iclön, 1 G évm:l is tovú Lh

tcljcse~t egyenlő

,:wk alatt alig Yolt legkisebb kiilönbKég észreYche tö. A k oug resszisták

~alamlll t az n pon t is, mely felekezeti iglwl:lról akat· g ondoskodni , nzt
epp<'n c magyar lclkr:sz felligyelctc alá ak a rja hcl)"!'zni.

:1

kollp:rC><><ZHS rcformterYciLöl alig, vagy taUn semmit scm l <: tcsítettck, a
RtahiK<fliO küzsép: pedig egészélJcll is, tagjaiban is sok :tt simtat a korhoz ,
kidlt. a mi a magyars<lg iip;yét ill e ti. A Jutladú-párt scm m ap:yar l elkészt
11cm dlasztott, scm ar. i,;tcutisztclet n:gi formáj:ln n em

v;iltozta tott.

\'iRzont a mantdó pártban sem volt ;[jtatosabb és tudatos:tbb a felekezeti

élet Hzt:rt, mcrt a neulog elemek kiváltak lJclöle. tízúval a szakadásból
llf'lll hittak <t rlcbreczcni z~idúk lep;kiscbll l1aRzHot is, dc aumtl több crkölcRi
1:s anyap;i ldrt. E bírokat egycnkr:at kifejteni fölösleges; elég ha rámutatunk a k<:t leg:sajno,;abb <~rctllllényrc. Debrcczcuhen, a legmagyambb
v:íroshan, a hol a ;~.><itlók súma 1880-ban megközelítette, ma pedig
hizonu_ral
juk;
nin~s

meghaladja a

-±000-ct, nilles <t zsidúlmak

todbint Debrcczenben, :t

a

zsidóknak

egyetlen

magyar

]lap-

felekezeti iskohlk c vinígzó telepen,
felekezeti

iskol:ljuk,

holott

tankötc-

h·seik sz;lma <it- és hatszáz kliziitt vúltakozik. Az anyagi ldrt meg

'em akaro111 cnllitcni, pedig a két templom fentarhba, a lu:t kultw<z

l

.']l

halaszt:í~t, lHH;). ii><~éll l<'gal:liJIJ eg-y iskola alapit:lsáiJ<m akartak t'g"}<'-

siilni. .\z i~kola iif!:}'<' v<tlodi ,:rdd>!'t kiilti">tt ,:s a;-. i)sK:t.l'K zsi<lús:lg-ot

lli!'>\-

mozgatta .•\.-: egy<·siil<:Hil!'k .,]]J,[ rí l batatlannak látszó akatl:llyHi e lllozgalom elöl elenyésztek; a kt:t hitkiiz":g l'lfogadta a már n:!'; kidolgozott

.

\. '

)Icg \'agyunk g'·iizörll,· luw .
., ,

·

'

t-)

J) 1.J 1r

... ,

. · . ..

.

. 'k

l ,

{ t:Zt n zsH\u:--aga lll'lll fog-

. .

1111 ,~
·-

~~
\,llfl~ liWg:UlSIIH\ot{
"hint n j,, hogy magy n r
.,
l
..
•
.
•
r
~{lll\"() na kl\·anatosahll,
lmntha Dehrcc;~.~llll!'k nwntöl t;·,],J, hitkiizs.:.,.·,·,,li· ]· ·,·,,. t'" '"J
.. l 'J

. l

k<izt mindig akadt q~y-egy mcgiH>tninkoztatú puHt; Hk:ult azoknak t. i.,

.

'' am a feluton: hanem ha m:ír péld·lt ·ulott
zsidói nak • ' ' 7 . • · · ' •• · • . • , ' c , '
,.
'a;-. tg: csulrs~e, Jal'JOn JU ]Wid a nt l !']iil
lelkes;~.t valar;zt <'s clcm 1 1skn];lt :'tllit , .. tl'J.
.
0),\1\lll\

,t

a kik kerestek ki"o:úittiik. Y ,:gn· is a k<:t kii:t.s<:g jobbjai lll<'gnm·,ln <t húú~t

-

. .. ~eméljlU, , tovább,l, hogy a jiivii iRkolai ,:v ckj<:ll lll:Ír llH'!!III'itja :l
lntkoz seo· elem'1 ·] 1" 't
'
· · ·
"' . b
JS <O ayt
11agyszam!Í fiai ,:, h•<Íll,l'ai l'liitt. Xent fnn·":t
.
.
r 11 gedm hogy 't z e"· : - T ·
~.1
1
..
' .'
,
' "
b esz l JU llCI117.Clek
lllllldl'll \a ll:í'"' okta t:Í,; llt:lkiil
novcke~ljck fül , ,:, n<•m fogja tlil'lli, hng·y t:lgjai l
l
.
nak a fclekezetPk jskoláill.
\l'p.'_YI' f'lllL'rt kopogta~:-\H

Pll:ít<ísa komoly fH:nzLigyi IJOJl}'Odalmakba sodm·ta minclk1:t hitkijz~\:gct.
mcgcrösiidi)tt a debreczcni :~.sidúkbaJl ,:, lllimliukább lllC!-!;\'rÓRÍtdte benn<ik

~-<il:"zt ,

is

R eméljük, a;~, uj hi tközség sietni fog <' Z alap>zaiJ<ih·oknak nu·"·f, •
lelHi és nem fog megelégedni csupán a;~. írott malaszttal. H.PmélJ.it'l- ,...~, 1· 1
'1 "
fl
l
lf ou a masorlik pap, a magyar lclkés;~. :íll:í,:lt is lwtiilti ,:, ". ,.:tl·t . t:
lk
'
o
"
'
< '" "'
a al_m~t~al tahln uem fogja figy elmen ki1·iil hagy 11 i, hogy a lnlllapt•sti
szemmarnun éppen a napokban bocsátott cl kchch:ri;J h:irom jeles J : • ·tt
ség li ifj ti lelkész t.
'
· "Jl7.c

)[ind c bajoknak, tle fül(\:1' az iskola ~úikségéuek érzetc hov<t-továLb
az egyesiih:s dgy:lt. ·'Jcgin!li'iltHk az :tlknllodtsok, dc• az alkn pontjai

rang iÍ , jogü ,:s j öYcddmií magya1·

lelké~"t

,.,.]p

ragaszkodtak. )Icrt ,-alúban a dcbrcc:t.CJli k é t község k özöt t az ntóblJi

..

"
. .
. .
·~ n
'- '
(' n,p·u :-:.zPg:ol lll'<. l t t.
egfobb Hle,Jl', hngy a felekezd blg·jait
H<' dhssz·'d·
.. J ti">i>l ll'' l' n·y·\ k"l''lll
, ,
' ' . ' .. ' '-

ure~ nevek: I~Oit[jl'€88cisllf, sletl/18ollo,
or/lwdux st l> \ lll('\ l
1
-l
•
•
Htsonló sznkarl:ís ,[ll fcHn, kisebh-nng,·ohh knH<"' e .... 'k r·:.
4

.

.

..

z !-i~zlo

.• ,...,

.

'kl'

\:ll"Q!-1.0. )'l))

. .. ',

ll .l•llt az ('g\·t·:-:.nh·:->

maJdnem lllllHieHiitt <'h:rhetii s a hol n hivek .1 , ·t· ·t:
, ,·
,
'
·
• SZ\ l tll ,t:-; l'"\ "'l'" Ph(' IIH'rr
setn tn(lJuÍnak 1Jt•1(•nynp;odnl, lt~gahi hl J a ki tzi i~ )H:nziigv kiis:. íi;t't (j!'O,..Zt~
~Iert C"•tk 'lZ •UJ y• •
"
' •
•
. , ••
.
·' ' ·' .•tg J cro !•gyest ti-sP a1lha tja lll<'~ hitkiizs.:!!Cillktll'k 11
t~odot, a tclwtRég<'t, hogy a f<'lehzcti ,:Jpt <'gyik 11'1-(fiihh ti·lariattit tl'ljl'• rJ .ts k·o la'k'<lt alhthas"ou,
' '
sJthesse, hon-y
,... t · i · fel c•k eze
miwl elé"~,: ttuljuk
hogy clv,:"Te 1·. , . k l'k
.
,
,...
. ,
,.,
" a;~. "'-,,a ·on tor•lul m<·g; a f<'l<'k<'z<·t fiih·it··i~z 1 \~a n
elhanyatl:ísa.
t.gy

alapszabályokat, aumil is iuk<íLIJ, nwrt kiiziJPn megjeleut a.-: auyakiiuyvek
vezetésérc vonatkozó miBisztcri rcu1lclet, n mely Debrcczl~nnek

egé~z

városát egy anyakönyvi kerUlett<: olv~8ztotta. A köziis nlapszah:llyok ez
év elején megerösíttettck,

\:S

fclmuírlmn a <h·IJn·czcJti .-:si1lúk uuir a:t. uj

KARUIJS ALHERT.
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T \NÜG~.

T('k. 87-<'rk!'~ztií~é§!:! 87-i\'eske<ljék kérem ahlbbi tudósitá~nak beesPa
folyóirA tá han ~'P:Y ki~ tért <ltcn~<'rlni.
Folyó hú ~1-<lu Yolt a l1elybcli izr. templomban a fel{dlított uj
orgona fd~7-cntl'lé~c. -:\I úr jóval az iinnepl:ly kezdetc

-

l O óra -

clött

H'l. egy<•sc•k IHl"'~almtitúl, tfjrek,-,::-;(:tiil, lwt'H\·~l~y~'lt<',l, Jmzn~~en·t <.•tt:t.'il füg;..;.

a. z:-;i<l(Jk HP-lll 1ultnUnak. JIH'g :·wnki c·Wtt ~ clP ;-;z•:gyt• 11 kc·z;q• Ul('rr
kell
0
h'uzuc'1 lll· O..:.,
l a l1ol
.
az ..OHHZC t nr t'aB n HJ\:, az; CK\·c·:-;.iil t eri)n('k, a ~z,·n·pzett felPkc:>:dnck kcll.,ue crcllmt:nycsrlt llyilatko:~.ni. A :.l'i<l<'•>>Íp; mint ;,kulafen-

7-Hlfohlsig megtelt n templom mind<.'n zng<t díszes közönséggel , melynek

tm·tú s örzü !\Cili foglalja cl azt a hel.1·ct, mrl:· ntiil·rltsc:génél, 1 w.,.Yono~s;ígámil t:s számfÍn<ll fogva
mcgillctlll:.
\'itrt' t-lro·y·
.~·1 HJS~P
..
,
~
o: r"~~ c1 --Jel 1"t
v , \ -a"
( J.JOH U(

~onüban sz<ÍmoR k('rcsztC:JJyt is h\ttunk. Az ünnepély , a hitközség földn-

ha a kii:.mlÍivcltségct tcrjcsztö iskoltikban a f.,Jekczctiség

todnak. -:\Jór Simon t'n· mÜv(:;;Ú é11ekével vette kezdetét. Az l1nnepély

hissr-lik iK, hogy ha a többi felekezetek a>< iskolaiig,rct cgészru az tlllmnra'

fénypont,i<lt azonhall tt hitközségi fömbbi,

főt.

Iloclunuth ....~brahtlm magyar

cl űtl:rbc

nYomúl:

S7-Ónok la ta képezte, mely az alkalmi b0szédck színvonalánál jóval föle bh

hiz!lák, a zsirlúR:Íg elJbeli bizaluuiban a t<iiJbicket föllilnuílmí: tll' ll<l"'Ynn
hel)•tclcn, lta :~ r.;.;iclús;\g nem filozófiai okol-ból
... ]"_
' nl."l
', ho
(( 11 e 11 t ]-··
.... ozutn
)o;.;serr
JO H

emelkedett. Történeti \·isszapillanttlst vetett <t zsidós<lg magyarosocltlsám

a:r. iskolafentartó fclchzctrl·
"'- ~
'- l·o"·
'- Z t r)1.
,)

,;s rcfonm\1;\s;\ra, mely a csahídon és iskolán keresztül utat tör magának,
hogy

hoYatodbb a zsinagogában is elfoglalja az öt megillető helyet. Az

orgona bc\·ezcté~e is egyike azon rcfonnolmak, melyek a zsiuagoga közelcrlését. jelzik az áltahlnos istrni ti~ztelet egyik lényeges módjához. Sajmllom, hogy c tudósítás szllk keretében nem ismertethetem n)szlctesen c
kitlíBÖ beszédet. ".\leg nem {tllhatom azonban , hogy a bezáró szavak egyik
hat:lso;; r észét 11e icl~zzem jellemzéslll a kiváló egyházférfiu hazafis{tg<Ínak

é~ \'alócli szabarlelvü gonclolkozásmódjúnak. »Valamint az orgona hangjai
-

monchi -

JtPm iRmernek kUWnbséget ember és ember, népfaj és m\p-

faj, hitfelekezet

es

hitfelekezet közt, h anem minden kedelyre és szivrc

egycnlií crÖYel hatnak, egyenlŐCll felébre~ztik s szunnyacló érzelmeket, Ítgy
olvarljanak össze a uem m cssze jövőben hazánk n épei, hitfel ekczetei egy
állami testté, melyet egy törekvés

vczesseu, egy akarat telitsen, egy

eszme lelkesítsen, l1az:iuk jóléte és felvirágo:datása.«
Reméljük , hogy a nagyérdemü clöljárós<ig áldozatkészsége
vonzóbbá tevén az istentiszteletet -

bcfolyáss>U lesz az ájtatossúg felkm-

té8ére és ezáltal a sziv és elme nemeshítés(:re.

ScnwARcz SA)IUEI,.

értelmctlcusrghűl

éri be. A zsidó

0

lH~piskola,

'
SZCl'CJLY

neluíny nagyob h níro't nrm tek inti-~

l 1r1yh·el

,z:ÍJ;n 1-

mas állapothan Yan i egYéb
kiizmü,·cltséo·f't
t!'r·
1·:-.·kol-''
~
o
· .1c,ztiJ'
· "
; - ..n a .zs 'l'
H. o:-: a· o·nak Hinescnek; a hittfmi iskolákrúl johb nem szúlni; a zngi:;lwhík mt~,.

min~ig

fölös s:;:;[mmal Yannak; a tanitúnlHár még nem

ar.s1rló ta1titóképzö intézet.

~zllnt ~nco· C"l:szpn~
1 f'elr~

noha a fiídmRban Yan, bímlrót

sc:

1:1eg a jogosult kidnalmakuak; talá11 a rahbis:r.cmimírium h alarl jú t'tton .
ugy h ogy az iJmét kikerlllt rabbikho:.~ 1Jir.tatú r emén,·ekd fiíz,l rt" k
l h'
'l '
.
' l
llll .
:a nr a ~St(~ tanligy érclekéhen sa jnlilnnnk krll, hogy a mhbijcliiltckrt
~pen ,tanugp s peclagogiai dolgokra nem tanítják. Kikti)l Y:irjuk a :;:si 1lú

Isl~ola~' cm~lkcdé:;ét, ha nem a rabbiktúl, ~ hmm rt mcrítsék ezek az Phhez

s1mkseges Ismereteket, ha a J1Cclagogiai ntü1·cltsL:guck

1111 :g

clemei,·cl S<'m

remlelkeznek? Egységes, nag_1· impulzust nem nírhatunk schonnét. mcrt
maga a zRicl ó felekezet nincsen Rzen·ez1·c ; 1n,;g állapotainka t is l'"ak a
mini szteri jelentésbtil ismerhetj Uk n~eo·
o· ," ' t'ese1·c
'
b' mcrt az
c .. .-ar1·(1t ' 1l" ;--,~HJ

·

:-~tne:.;c-

nek középponti organumaink i a zsidó taniig_,, gaz,cln nélklll sziíkölkii<lik ,
ez állapot mindcn YÍSszásságát. turi és szem·odi. Uoo-y ennek Í"Y kell-(•
l
.
J
""'·
. '
cmue, u em mtatjnk i hogy a mint 1·an , nem júl nm, nem kell I' Ízs<>>ÍInnnk
' · nunc
· l enk'
"'
. ' tud'Ja s crzt
·1; c"ak ar. a CROlhtlatos, hogy senki ~cm tnl:llko;ak, a ki ezen ucm se12:íteni,
ele lc.g"," ],·1' ])]) e l nw'lk·r<l m· s c hírgylJan fcl~
sr.ólalni érdemesnek tartaná.
Vigasztaló, hogy a szen-ezet hi<lnvait némile"' pótolja az egyéni
törekvé s.· 1-\. "'l(
, , ']'o tanugy
..
"
rosszul a, ll, dc a •z"idúk a magyar
tnniigy tcr 1:11

Tan ügy.
A magyar közoktatcis ~Lllapota 1884/85-ben.
I.

Ama fontos jelentésben, melyC't
den évben -

nem a7. ntnlsúk.

E!!:.Y
~

I)illantás a ki>',·ctkc".o"
"

<Hl a t ok ra

•
cl'<'gg<'' J·
nr.onyttjn.

l. A népoktatás.
lt

krjr.okt. minisr.ter -

mint rniu-

az idén is ar. országgyíiléA elé terjesztett, hogy a közokta-

tás jelen állapotáról tájt:koztassa, a r.sirlús:lg millt fclekezot Bem fogiul
el kiváló helyet. A zsidók, egyénilP§!:, helyt állnak magukért; abban, a mi

~tntisr.tikai adatokból legink;íbh a népoktnt:ls ;\llnpnhím

vonha-

tunk kih·etker.tet.:scket. Ha a t:mkiitelcsek ~;r.:Ínuím elég iskola :ill rl'nuclkcr.ést·c ' h•t· ·'l tl
" '
: 11 k"t
·o e l cse k·c.t .1s k·u 1'1
am JHmsm
tudjuk hil'lli, hn a:~;

'l'\N(h1Y.

i,;knh\k .i<>l fiil 1anu~l, ><Z<'rrh\', júl képzl'tl tnnitúkkal rcnrlelkcznck

R

a:r.

A t,J.;X,\ "\lll•: n t:. A M lfil'llt KÜ;<~Ot{'l'

i,;kob,z,:kek kiitl'll''"":).!:iikd tclj\'KÍtik: hizhntnnk nhba11, hogy az iskola
JJH'g" fng- 1\·l\•lni rcmh•ltd,("ének. Kt'n'>'Kiik ki a miniBztcri j clent<(sbiíl al'.
ern• n>n:1tk<>zú adntokat.

l. ?lliJulmwkcliítt fiil.tlinií, hop;.'· t,qy fe/el.·ezetnél sem akkora az isl.·nla:1 zsid,\kn:íl. 1) J\lpglch ct, hogy H ?l n ?ISiclóR}Í,g jobb

l.·ri"trlr•se!.· ar<Ín!;a, minl

eg;t~~z::;t.:f!;ii~.' i Yi~zniJ.n1i _nak

dr vnlóR~iuiilcg

('rt1 cll1H:n.'·e 1

l.({ S'l;C

vn.n benne

nnnnk ;,., hogy a zsidú tnnkiitelc,ckct unp;,n>bb pontossAggal irt:.ík t\ss:r,e,
: 1 mit 1·g.1 nl~i.hbi ii$B7.chaBmditó t:ibh\zat is ign:r,ol. I\IinclencHctre említésre
11 H:]tú

tiihl 1i,

hn•'"'

InH'

r..,o 10 -a.

tnnkiitclescknek:

1869.
'l;sidr! tankiitclcs 82,147
fskolttzott . .. . :34, 777

i:lz:ízah1k .....

2 .276 ,!1 17-nck,

)finthng_,- petiig n zo<i1lúk az m·sz:íg lnkoss:\g:ínnk 4. 54 Sl'-ázn lékát

t(':::zik. t:utldHcle:-cik an'u1ya lHl~('·o hb n~ n1·~~~tg lnkossógához való ar:í."'"nkn:íl. 2 )
.
); 1•m ol~- kedvczii a ténylffJ i81co11Íba Járók Mán!Jn. A 11!í,26 0 7.Sidó
!:tJJkiitl'l0s l<ii~<t c"nk 87,178 .Prt. t<:nylrg iskohíllfl, JJCllt j:\rt: 28,082.
1 OOO zKidú

lako,;rn Co<ak 13!1. 5 i><knh\Jm j:iró jutott,

mig nz ág. h.

e1angl'liktHoktuíl c szám li)2. 6 , n r. katholikusolmái pedig 145. 2 . Ua
perlig n:~.t k<lrrljiik, hog~- 1000 il.v Yalhíst't taBköteles közt lubty j:írt
t<:nyl<'g i:<koUim, n kiin•tkrzii, nínk JtCill nagyna ked1•ezii blbhízat :\ü
fl'h·il:igo"íb\st:
1000 il~· ,·all:isú htnkritcles küzt
t<:nylr•p: iskol:íbn j:'n·t nz :íg. h. rnwgelikusok közt.
a róm. lmtltOlikusokn:ll .....
:t It ch·. hit. rcforllt(tltakmíl ..
az unitarius ltitlieknél .....
:t 111úc;es Iti tiicknél . . . . . . . .
a giirrig-kelcticknél . . . . . . .
'' grirrig-katholiku:;okmíl

tót. . . .
ruthl\n .

H8,412 =
2fl,G05

=

2 =
ltl2 =
~G

=

') Legtöb h zsidó tanköteles volt: l~udapesten 14,664 (iskol{tba járó
12,4:16), Mármaros-megyében 6495 (isk. j. 9:!5), Nyitrában !i74ri (isk. j. !i 230),
Zemplénheu fi288 (isk. j. :!:lill), Hzatmárha11 4115 (isk. j. 287 !í), Pest.·megyéuen 40f> (isk. j. :1772), Biharlm11 :\!J:\4 (isk. j. :l:\:\o), H7.ahnlrshan :l~>7K (islc j.
22!!8) stb.

73,573

87,178

85.Gl

7 5.6D·

42.]

18:-ll.

ujaJ,JJan ffil<lcritPtt tankötelesek nag.vobb részr i skolakerillő 1·nlt, úg.'· hog:·
1881-bl'tl ö<'nt Yolt n ,·iszony ol.,- ke<ln~zii, miníínck a K;<~:Ímok mHtatj:ik.
J>e ho>~Y.:íteen<lii , hngr az i~kol:ízók KZ:.im:i nak l!.".nn:lp<Hl:í"a 18 8 l

188 4.

kiel(;g;íb'í; ily nag)r gyarapodcíst a7. ntoh;/1 h:ín11n e:-:;~;tt~lul(iiJen <'gy felek<·zct ~cm mntnt. Ez biztató kUrlilmény.

2. A z->idó felfkezeti i~l~nlúk ~Z:Íma Jllin<lii~><zc 509 ntlt, 1881-hrn
4.69, 1882-bcn 510, 1883-ban 516 . .\.z aní11yt c t:ibl:ízat littltatja:
l OOO népokt. tauintézet Yolt
:Ulami jellegli
községi »
róm. kath . . . . . . . . .
gtir. kath. . .......
g(ir. kel. . . . . . . . . . .
helv. h . ref. . . . . . . .
:Íg. h. 01·.
unitárius . . . . . . . . .
múzcs h. • . . . . . . . .
magtín jell. . . . . . . . .
rgycsilleti . . . . . . . . .

2!{"08°/ 0
G"02°/ 0 •

1884.

115,620

sa!Jb iistizCinb erctlnH:Jt_I"C, mcrt fij] nem tchctií, hng.l" mig 1869

76"75°/ 0
n·00°/ 0

1881.

85,88 7

tch:\t 1:! J, alatt, a zsillú tnnkiikll•sck sz:Ím:t ntitulii><><zr h:ínnnczerrel s/.apnrotlik, arltlig n r:íkün•tkeziJ luírom ,:,. al:ttt a szaporod:iK 30,000; :2. :1~<

892.3
856. 3
Hl 2 ."
7fl6.n
7 5 6. 4
665. 0
:)87.6 .

0"14°/ 0

lm j K]ll'<"zi(tlis n ka it kir1crí-

.A bí!Jl:izat esak úgy l:rtlwtií, ha l. a>: 188+. eretlml:H}" Ctiak p•mio-

') A zs i<ló t ankiitelesek küzt volt
magyar.
német. .
román

P

IT:t n:r, 1869-cliki, 18Sl-rliki s 1 8:-l4.-d iki ,-is>:on_l·okat hasnnlitj11k
cgyllc, n kii,·ctke~<ií halarUst l:ítjnk:

,, s:dm 14. 7. 9 (gri1". kcldicknél) és 170. 9 (!ig. hih>.
ii:<szcs

PO"l',\ l fl 81 i.í -nr<:~.

l'H:tk n giiriig--krlPi iekn<:t H gii riig-kat holiknsolou\1 állunk <l

>~si dr! közp•ml i Ol").?;annmnak ,·ol na i'l'ln<b tn
t1·11i s orvosh\s:irúl gondoskodn i.

c1 .) kiizt dltnkozik, az m·,;z:igos :í tlng pc1lig 165. 6 . A 7.sidú tankritelcsek
;;,,.z''" ,:z:íma 115,260, a;~,

.IL LA

trkintdh<'n johlmn, n mi nnnyit :i('ll'nt, h og~· a H>~:ímlm jii1·íí mü,·elts<:gi
h{nycziJk kél:.r.t n J'.Hidl,kn~í.l IC'~ roHsznhhak :nr. iskol:ÍJr.;ísi ,.iHZ(Ill)·ok . Egy

1ÖOO ?OBidú lakos közt 184.4 tanköteles találtatik, mig a

fl'lc~1·zPtl'knél

\'t'.ÍS

31.3
113. 0
. a2~1. 3
. 134.. 6
. 110.,
. 143.9
88. 6
.
.
.
.

L:ít11i ,-alr'>, hogy nH:g a z~i<l•"• tankiitdP"\'k nr:ínytÍimn ~in~B0llt>k
lH:pi~kol:lk, n mi ()sRzeveb·c ama Ju:Ísik ténynyt>l, hog-y 28,0~~ z:o~itlú
tankiitt>ll'>< lll'lll j:í1· i~lwl:iba, Ph:gg•: mntatja, hog-y nwllíízn• ntilt<ll'Jt tilnzútini oknRlwd:iKt nz :íllami oktntá~ t'l~iiB~:gt:riil, miml<'n\'kcliítt nrrúl kPJZKhl<',

lett<' gondoKkodni, hogy ez a 28,08~ tanlll•'• 1·nl:nni ll<'lllÍÍ oktat:í,-l"tn
HH.:A". hog'y az utoh.. ú t:\-luau :~:~ z:o~itlt. ltt:pi:-tknlu.

l'l:~Zl'::llilji\u. J\ lt•gt·mlítt'ndti

'P.\Ni'TC:Y.

111<'i!;><:t.ii n t, <'lien lwn 111:\, hrly<' n ::!(j új kddkc,.;dt. A mcgs,.;iintrk kclzt
<'"ak

1H:P:.~"

olvadt hr :lllami i><koi;\IJa. Az GOfl í,;kola kiir-t esak l volt

fPl sii 111:p- s l pnlg. iskola, n tiibhi mincl rlPmi népiskola. Az 509 iskola
kii:t.t tm·:ihb:\ ;),) nllt fini><kola, 19 lP:\nyiHkoln, 455 ,-egres iskol::t.

3 . .ti: iskollik twwycln't illdiílcg igen kcch·ezö Yiszouyok::tt. tahllnnk
a zRitlú népiR kohíkh:uJ. A:~. 50() r-Ri<lú lll:piskola közt 368-ban a tanit:ls
n,n•h c ti R:t.bín magyar volt, PHak 13-ban tis,.;ta német, 128-Jmn pedig

11~mct-magyar. A

kiRe)Jh •·soportokai; nem R><:\mítva. csak az l1llami s

rcforma tw.; iskol:lkbaH ,-olt a:~. :mín_,. kedvc:~.iibb, minden nuls jellegii csoportimu so kkal kP<hc~<iitlcnciJlJ. A zsidó iHkol:\k t. i. 'J7.

44

°/ arányában
0

hiztu,ítj:ík a magyar n~·eh· crcdm,:ny('K tanitás:lt, az államiak s reformatiiROk 100°/ 0 aníH:-ban, rlP a kib:s,:gick

~sak 80 .97 °

0

ar:Ín)'ban, mig rt

1884-l""l :34 t::tuitúnak adott ki k<1pe;Ítü okle,·elct. A IIÖ\'etulPkek krizt
58 réti>~P~iilt HegPlyben, a Hcgélyösszeg L500 frtra rúgott. A gyakorló
iskolában 4 tanító 110 tanulót oktatott.

G. Az cíllami felsőbb leányiskolcílcat a 7.sidók slirlin látogatják. InH'
n kimutatás.

Budapest
T1·encaén
Mármar os- &igei
Lőcse

Sop>·on
Beszterc.•ebcínya
Poz.•ony

r. katholikn><okn:íl <' sz:ím 77. 18 . rt,.; rvangclikusokmll 44. , a grirög
36
krletirkn,:l K. 01 . 1)

6 G2

~iibb, l1ngy n 958 tanitú köú 866, tch{tt 9.0. 4 °/0 okleveles, m elynrq ,-ala111ÍI el ke< hezöbb anínyt csak a;: (Jilami ,:s kr)7.ségi iskohlk mutathat.nak
fel.

2
)

Al,!Jan meg

cl~ii hcl~·en

:íllnak a zsidó népiskolák, hogy a 958

tanitö kri~<t 870 ,·olt r cll1l cs <:s c,;a k 88 scgécltauitói miuöségben a lka lIIJUZI'Il, Aránylag kcYés a niitanitók szá ma, 958 közt 86, de rt rúm.

A zsidús{tg c téren mint iskolafentartó nem szer cpel ; ::tz az egr
mózes hitfeL rtlreáliskola is (Y{tg-Ujh ely) csak {tllami scgely lycl képe~
felallaHnak eleget tenni. Annál érd ekcsebbek a zsidó tanulúk HZ!Im:lm
vona tko:~.ó adatole

A zsidó lmtulók s.ocíma az összes kcizépiskohlkban 7 551-re nígott,
úgy hogy 18 84/5-hen miuden l OOO kii:t.épiskolai tanuló
·X·

katholiku,-okat a únlai taaitóHökkcl nc!ll sz:ímítva, a többi felekczetekwq az aráJJ_I' még

~sckt:lyebb.

L cgfi n •cmlctescb b, hogy a 958 tanitú közt

»anyanyeh·i kép ességgel « bes,.;éltc a

magyar nyelvet 892,

érthetően

besz<:ltc 28, kc1·esct tU<lott 29, épcll semmit minclössze 9. Csak az :tll::tmi
s rcfor1n. hudtúk hala<lj:ík meg c tekintetben a zsidókat. Ez arány 1lH:g
1

kcdn'zijiJIJ< vált az által. hogy újabiJ idiíbcJJ nH:g 10 zsiclú tauitó szercztc
meg a magyar nyelvi k•:pcsH<:gct tannHÍtö oklcvelet. l\IúHlösszc n•ost nulr
c'nk 2H :t.sicl/, t::tnitú J1Clll tudja a magyar JJye!L·et eredménycsen hwít::tni.

5. Az egydlen zsidó twn'tó!.:épdJ intézet megfelel a tö1TÓJJ}' küvctclrm:uyeinck, 4 taufolyammal, gyakorló iskolával JJir, s magyar trulllych·ii.
Tannlúinak ""á1na 18l:l3 / 4-JJcn az é,- végé11 94 volt. A tan{trok
vcJlt, a

tauhelyi~l:g-eké

ugyaurKnk !l.

J.'rntartlt~i

s:-~:lnut

kci~<t

Y olt:

(4 7 2.2) 455. 5 r. katholikus ( 1 l:l82/3-ba u 445. )
0

(l 08. 3 ) 42.7 g . bth.
(74 1.] ) 48. 2 g. keleti
(14 7 •4) 137. 0 reform.
(80 .8 ) 110. 7 ,\g. h. r1·.
(4.o)
6. 8 unit.
(45 .4) l !18. 9 mú:~.es v.

43.g)

!) 1. )
6
142 )
9

1L0.

8.
>>

Kitiinik, hog_1- a zsidók és cvaugeliknsok

~aj:lt

198.

)
2

0
5

)
).

népesst:gi arányai-

nn k nH•ghn l:11ló aníuyban kiilclik gyrnnekcikd kiir.<:piHkol:íh::t, n min nem
iitkii;:hdiink meg, ha mcggomloljnk, hog-y a

f'og-lalko~<:ÍRi,

~sidúkat

mintl. Yagyoni, mirul

miml pedig lakásYis?.onynik utalj:ík nrr::t, hogy gyermekeiket
a krizt:piskol:li.Ja klildjék.

!l

költsége volt 18,950 f1't.

1
)

Tiszta német volt a tanit :is nyeh-e 5 nyitra-, 5 szabolcs, ;j szilágymegyei iskolában; a legtöbb n<\met-magyar tannyelvü, 2~, Sároshan; ~~~
Turóczban, 15 Nyitrában, 14 Báes-Rodrogban sth.
1
)

327.

ll. A középiskolai oktatás.

4 ...J tanitók s.~áma :t~< 50'J zRiLló népiskol:íban 908 volt, a mi a
tiiJJJJi ~sopurtoklw,.; mrrvc ch:g kcd,·p,.;ii adnynak moudható. Még kedve-

tanulók száma 354, ezek kiizt mózes hitli 229
48,
2n
50,
16
62,
10
))
79,
»
»
21
30, »
»
»
20
»
39, »
»
»
»
li

A legtiihb //.em okleveles van l'ozHonyhan l o, Borsodhan 7, Somog-y·
ban 7 1 Pest-Pilis-Solt-K,-K. m<'gj·éhen 7. HúrosJ.,1n o, 'l'oln:íh:m ll sth.

Eléggé is111ert, •le azért sztlmszerinti kimutatásra is érdemes tény,
hogy a zsidük aninylag sokkal Wmegcsehheu keresik fOl a reáliskolákat,
mint a ginuulzinmokat. A gimnáziumi tanulóknak kiíriiibelül egy hatod

n:szP, a r<':lliskolaiaknak két iitridc zsidó vallású. Ime a táhlázat, mely
nem szorul bijvchb magyarázatra:

* Jo:z P]síí •zúnwk ,ifllf'ntik, hogy IOtltJ lakn• küzt hány van az illetö
'allúsf,.lf'kezet.hííl \'alcí.
~IAuuu-Zswö

:;Zl!!HL!:,

18l:lG. 1\', f'üz,

20

294

TANÜGY.

IL kath.
a 150

l.'i,270
gimn. járt 46 ..,•/o

gör.
kath.

l keleti
gör.

AT,R X ANDER

uni t . m ózes h. együtt

1

1600
4." 0 / 0

l

1674
4952
5. 09 °/o 15.or.Ofo

a 27 reál2016
iskolába
4o .• ,"/o
járt

157

l

l

3.,, /o l 4., ••, .

4 7 2. 2 aní n~·;Í\·a l
10!l.3
a p;. kel.
))
141.1
n h. h. ref. 147.4
az :L h. e1· . 80 .
8
nz nuit.
))
4.o
n llllÍ>I. hit. 45 .4
))

~zemhe11

))
))
))

1022

464. 0 1·olt az iskol:ízóké
))
48 .8
))
))
!íO.g
))
))
1!10.5
110.1
7.3
163.1

474. 2
a ~;Uriig
108.3
n g. kel.
141 .1
a ii. h. rd. 14 7.4
az ;í. h. Cl'. 80.8
az nuit
4 .o
n mó:.~. hit. 45.4

ai'JÍII,I":Í.I'al SZC IIlfiCII

))
))

44.
3. A l.·olozsvári egyetem hallgatóinak száma az I. félévheu ,·olt

449, a II-ban 441. Ezek közt
400.2 ,-olt
))
3.9
31.1

a;~,

iskohb:öké

114-.3
3 .6
397.6

mózes hitii. Ezek így

IJen 5), on·os lG (18), bölcsész l (1). Minden sz:íz hallgató küzt I'Olt

4. A l,·olozsvá,·i
vnlt zsidó.

))
))

))

°/0 ) aminiszter
°/0) a felek.

wzetrsc alatt :ílló középiskohíkat lMogatta, mig 1624 (21.
0
anbmom középiRkolába j:írt.

taná,·képzőnek volt 26 (25) tagja, ezek közt nem

ö. A .Józ8ej-mííegyetemnel; az L félévheu 662, a IT. félévben 564
hnllgatójR ,•olt , ezek közt az L félévben volt 254, a ll. félé1·ben 227
zsidó val!üsú

3~. 2 °/0 .

A zsidók szá mrlnnk anÍH)'a tehát itt a

budape~ti

i('l{)'etcm zRidú hnllgatóinak arányát is meghaladja. A zsii!ó hnllgntók így

lll. A felsőbb oktatás.

oszoltak meg: jlpítéez 15 (15), mémök 146 (127), gépész-mémök 66

l. A budnpe.9ti e.r;.1Jelemen az 1881 /5 . Lciratknzott:

(GG), l'('gyész 12 ( ll ), az
hallgató 12 (6).

az T. fl!Jé,•JJeu 3059 l'Cil(lcs, 2tl3 rcmlki,·iili tnunlú
a IL
»
2926
246
»

6. A

E;~,ek kö:d volt az L félévbf•n 1022 zsidó l'alhíRn
a II.
988
Látni val<.i, hogy a bnelapesti egyet('men a zsid<.i

az I-sö félévben 22, a li-ban 24

47. 2 r. kath., 7. 3 g . kath., 3. 4 g. keleti, 20. 1 ref., 8 . :lg. e1·., 6. nuit. ,
3
6
5.5 1nózcs v.

))

A 7.oit.ló tamllók tlÍluyomó rész:e pcllig 5927 (78. 5

\ ' Olt

os:.~oltak meg: jog- s állnmtnd. karban 5 (ll. féléi'-

))

49.2

»

"988:

róm. kath . . . . . . . . . 23
ág. h. ev . . . . . . . . . . ll
h. h. ref. . . . . . . . . . 3
g. kel. . . . . . . . . . . . l
111Ó7.CS h .. , ... , , . , . 6

a ?'eáli.Yl.·oláMan :
a r. kath.

29.)

2. A budap esti tanárképző intézP/nel; tagjai vallás szel'iut így oszol·
tak meg:

a ,gimnáziumokban:
giiriig

1884 / 5-UE:\.

a jog- s államtud. karban L félé1-ben 261 II.
347
az orvosi
602 }) :582
gyógyszer ész
7 })
6
a bölcsészek
43 }) 41
gyógyszerész
9 })
9.

248

0

n r. krrth.

A MAO\',\Jt KÖZOKT \'l'.iS .i f,T. \T' OTA

közölt középi sk. s:oámokkal, azonnal ;zembe tűnik a nagyobb aráuy. A
zsidó hallgatók így oszoltak meg a különbözö karok szerint :

A hitfel ekezeteknek az or~z;íg lakosságrí h m1 v n ló számbeli viszon _rá t
tek intetbc Yr,·e kitunik. hogy

;l

n.

lwllg-~tt.'>k

eg~·etemes

rabbi-képző intézetrflt

:;zakoszbllylmu 3 (2), reudkh·iili

most már a jelentés összeálütója is tudja,

hogy két ötl:I'CS tanfolyama van (eddig mindig két éves tanfolyamunak
tiiutettc fiil), melybcu 94 tanuló iratkozott he. 6646
aJ·:ínylng

még többen vannak, mint a kiizépiHkohíkLan. 1000 egyeten1i hallgat.J
közt ugyania \'olt 384 r. k ., 22 g-. knth., 2G g. kel., 136 rcfonu.,

tor,

ev., 19 uuit. él! 30H nu)zeH hitH. Ha <' sz:ÍJnoknt iiHSZ<'hasoulít,ink az <•li\IJl.i

móze~

hitii lakosra

ex ik egy rabbi-képzi) intézeti növendék, mig az e\·angeliknsoknál az arány

7515, a rúm. kath. 7485. Tekintetbe ,·eendö azonban, hogy a rabbi-

képző

alsó tanfolyami tanulóknak cg_,· része nem lép he a felsöbb mn-

folyantha, lltet·t az elsíJ tanfolyam
t:íly:ÍHak jt•lll'gt:n•l is bir.

t•gy~ZL'rsmiml

a J!inullizimn 4 felsö nsz;-

20*

296

1' \ N ÜGY.

7 . • l j oyakrulémiál.·órrn

ö~~:.ll'R<'ll

n"; [. féléi'!Jcn 58, a II-ban 53 ";sif!ó

A. hall g ató k ii~":.~c" H;r;á nlH ,-olt az I. fél~l'lJcn 730, a
li-bna G85 . .A kliliinbözö l' alláHo k rt d nya rz vo lt : r. k. 316 (316),
hallgato találtatott.

g. kath . 2 6 (2 6 ), g. kel. 2 ± (23), r ef. 1 99 ( 1 92), Cl'rtllg . 7 7 (75).

Hefiexiók.

IV. Emberbat·áti intézetek.

Az orsz. izr. r:: r te~i tö ti z éves me~-;,llJ:í ~:í nak iinnr•p,:r t' kinelott s z;Ítn ·
ban Báuúr:zi József ig,:nytel r n míík iido :~P il lriíl is megctnlékezvo :n , azoJJ

E fllren q2;yc~ nagy embcrbar:í.tok jó voltából kiilön éimtl lö ÍHtdzctei
I'Hllnrtk :1 z~idóságnak. Jlyen » a z iz rnl.'lita s ike tné mák or s;"ágos in ttlzctc«,

kt:rclt:séh e>~ tnt:g m a is h o'l.:dtszól mJ t:k n :IL-í\". Szcml e h as>ibjain . Ö~zint<'n

hiténl'k nelott kifcjC«L~st, h ogy jú l tr uut:m, h a a trtuit<'• k vég l<'gl'sitéHt:tlt'k

melyet Fo r·hs .A11btl bwhpes ti lakos alapított,~ llt ely 1 8 7 '{-beJ L n yilt meg.

mcgvallnm,

..\.:.~úta ö~~ZCHI.'n 1 3 0 s ike tm:uw g ycrm<"k ct vett f iil , kik k öz ill 7 5 még

;íllauclósít:lsrúl bcs:<t:Jni m egh a laelott lÍlh\ sp on tn a k tar to ttam. Azt ltittem,

hngy

b:írmily m cgtiR:-: tclön ek vr ttr m

m eg-hivót, ma a;r,

f'

kikép eztetik , 55 már kilépett a :.~ intL:,-.dLií l. A l a pít d JJ )'Í k öltsegen 2±

hogy a siit<:t :\mynk m:ír mind cll'(mnltnk , h og~· a tiirclnll'tl Pns<:g fwjvivt'>i

~ikPtn<:Ln:t lll'l·eltC'te tt benne. 5 1 r ésúnt ±00 , n lszint 1 00-300 frtig

a kiilsö nyont>Ís l tat:\sa a la tt, kgn l:íbb felek ezd iink k ön :bcn minrllrtPttt:k

1er,icdií bll't:í ~i di.i:\t fizet. Az intéz e tllen kc rc~z té ny n ö 1·endék ck is dszc·
;iilnck old:tt:í"ban. A s iketn,>m:í k crír·.:;i kir. o rRz. inté;"rtébe11 a Hiil•c]}(lt:.

a falat kcuy<• ret. E z l't>lt hitem , rl e sajnoo, t;p cn n l<oirlóoág rz<·n PliíkPlií

kek sz:Íillll 8\1, l'zek kiizt 12 lll<ÍZl'S hitii .

• Íi·r•a- rls szere/etlub volt miudöHH:.Il' 6 2, c:-:ek köz t zsidó felek eze ti 5.
Arurfon l, ,tlapította Deutsch Lgmlr;", JJiivcnrlt:kck sz:íma 8 fit't , B udapr8/en

2, az c>g-yikct alapította Fnclt s A11btl, JtÖvendclkcinck száma 4 8 fiú , a
alapított>< n:-: izr. uüegyl e t , növendéke inek s:-:áma 32 l c;ln )';
Gyri'ng,l;ii8ri'n l, alnpítntta az izr. t•gylrt, util·cndékeiu ek sdm rt 4 fití , 1

nubikat

lduy, l'o:J-'011,1;/J(w 1,
sz,[ma 6 fit'l.

rtlapítottrt a:~,

orthn<l. hitközst:g,

rozsdás fpgy,·creikPt, azt hit tem , h op:y az cllt'nté tek miwl mcgs ziint~k s
immár n zsitl ö tan itó is legalább h<lk é bcn é~ mcgt>ím a rltat:ís uélkitl PhPti

niivendekeinc],

évi Cl. SZ<Í tn ban l t. i . Klciu J a k a b rabbi úr oly lt a Hg tln Rztíl a
~ágról , mely enge m va lóban m egclöbbcutett.

z~idó tanitrí-

Ga lamb r p rjit ember l eg yen a7., ki I<lcin .Jakalt rabbi ur t·zen
soraihól u em r osRzakaratot oh ·a s ki. IIarag~zik a tanitúkra mint <'7-l'l'IIH'S·
tcr t'kr e, p edig· éu a zt úhajtom, v ajlnl miJH(j tiihb Hl'ltll;rc a k<;zi t:s <'lnwbl'li
iigyessc:gelmck szert tctnlénck. Ami z~irlú kii:t.s<:gr•ink oly szpg,:nyek, hogy
a sokf,(] p ,;R dní g a tnnszerekct l'sak ritk:ín ~:t.en•zlwtik l><'. Ha m:ír mn~r H

·X·

Inw a miniszteri jeleutésben foglalt a:~,on atlatok, mel~'ck

folyói r abíbt'JJ k cllt'tt miha mar a bb ellcnkr zií m cp:gyiíziírléRr~ jntnom. Az rz

;r,s idú

fch·kl'zf'ti lnplmn ft'lek. ~zcmpo11tböl említ<:Kl'l' mt:ltúk s SZlÍm:irn jclll'mzií
s tn11nlRngoH tt:nyt tlcrítenck f<il. Vih\gosnn kitiinik, azt hissziik, hogy n

tanit() iig:y<)s »c ~e l'llH'~tc r:-;t~gt:\.cl « ~no:ok 11agy n:~zt:t map:a :lllitja

t•l(),

~z" 

riHtem júl csc]ek,,,]l'tt ,:, e ztlrt miJHh•m~t:l Pgyehd. csak gtínyt nem r:rrlt•·
nwl. ·Yagy hn a :--zeg·,:ny rn11íU~. ki ~zintt:n <qrlnwzni, ti:-ii.t<·~t.ot~g~r>('Jl j:lrntni,

liOO frtl><>l ki nem fntjn.

zsidók tH:pokt. ,lJ]apotai ki nem cl<:gíWk, mrrt sok n,z iskolamnlnsztú s

tanitatni akarja gyermekeit, ok minhín ez nz .-,

krvt:H nz i~kola. Dc dirseretet énlcmel, hogy a;r, i~kolák H hnitúk

sok minolenft:léL c fog , mimlcnki ink;'ti,IJ ltilJ;íztn,thatj:t, n1int a rabbi, ki azt

tt'tl.·

uyolllÚ n:Hze a tnagyar m·mzcti l'szmc s;"olg{!labíban {dl s rlJIJ('li kiitclcsségcit híven teljesíti. Friltiinö, mily tritnegcscn túrlnl11ak a zsidó ,·al h\ sna k
mindru fPlRöbL trtnintézctbe, így rt fl'!Hiíbh lr:lnyiskol:ikba, a kiizt:pisko·
lákha, fiílrg a rr:íliHkolákba, n z egyetemr he, fiíleg a mííegyctcnn·e, tl'h:í t
mégill iuklibb a g·yakorlati pályákm, tuit a kiiriilmények ell:gg<: megma·
gyarázuak. Ama töredékes számok, melyek a miniH,;teri jelentesben tal:ílhatók, tovább nem \'ezetnek, és sok n:Hzletrc w:zve kiilöu a zsitlö ,-all:Í·
suakra vonatkozó sznmokat uem iR találunk. De m:ír az itt kiiziilt adn·

tok és sok má8 trtpasztalat is arra utalunk, ho!l:y a zsidók hniig,l'!:uek
egységesebb szer\•ezéBe ma!l::Ínak az iig-ylll•k H r•;";r,el a kiizmííveltst:f(lll'k iH

csak hasznára váHuttiH:k.

t anitja ltiveiuek, hup:y a hcesiild<'R mnnk:t Jtt'nt szt:gyt•tJ.
\ ' alólmn H<'lll 1alnmi irigyléHl'l' llll:ltú a zsi<l•'• tanitú hclyzl'tt·, mert
felekezetiinkllen a rendezett tanit;:ry ir:int YHl•'• ltelyt'~ ,:rzt:k kelliicn kifP.ilijfl,,c IIÍHCBL'Il: Jnne11 va11, hogy migl<•n a rl'f. felckezl'tw•k például kitil·
u(íen ~Zl'l'l.l':t.<'tt ta11itt'> :íllonuísai ntnnak. ltog-y tHiglt•n a Lpe8ti e\'. község
l'll'mi tanitúi

lti ltdi •'•n't,:rt tatuiri fizpt,:sb<'n r•;sz•·~iilnck, addig a zsirló

ta11itt'tnak ni11t·scn kil:ít>í"t
lll'lll

eléímo•Hcklre. Xag'y hitkiiz~,:gck egyáltalán

tartaunk ft•tm eletHi iokohít.

a megl<:\·(ík<'t H)'iiglll•k tekintik. Itt

Buclapesü•H a:-: izr. hitkiiz,,:g tw:rt•=k:ul•', tagjai 11yiltan vallj:ík, hogy ök

az iskol:ít t·sak n ~zeg-<:ny n<:poszt:íly sz:Ím;Ím tartják f~nn . .-\ hatalmas
izr. ltitkiizst:g <'liík<olií tagjai az <'V. iokol;il.a kiil<lik [!"yermf'keikf't, bárha
jríl tnrlj:ík. ltog-y •·zrk t·sak akkor n!tdll!·k f··l az
t<'>t fiu nt;Ín uu:g lwly marad.

K~el'ií

illt,:z,~th<·. ha a szegény

s;;alil'a 1 ltO!J:J ''

hártmtzOrtl uidó
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t'irdr;zik az ct•. cl. {s pul,q. iskola Bud;tpesten. Hogyan V<;t<'Ss(ink

komolyan figyelembe, hogyan tartsunk igényt

egyenlőségre, felekcz ctunk,
midőn a budapesti

multnnk és végre sajM személyünk megbecsülésére,

izr. hitközség nem hatott még oda, hogy egy oly elemi és leá11}' polg.
iskola <tllittassék, mely neveljen jú magyar polg<írokat és honleányoka t
azon csahldok gyermekeiböl, kik hivatva lesznek már öröklött nevöknél
és mgyonuknál fogva a hitközséget mai fényében fenntartani, a zsidóságot
méltóan képviselni. Rossz politika ez azok részéről, kik takarékoskoclni
vélnek akkor, midőn egy ily iskolát fel nem állítanak, mert a más felekezeti iskolába járó gyermekekből derék emberek igen, dc a zsidóúgra
tartó egyének nem válnak. Azok hitközségi ezétokra nem fognak áldozni
soha, azokból a F'ochsok faja ki nem kerU!.
De még másért is sivár a zsidó tanító élete. A tudományos vaskalaposság is lábra kapott, és a »kntyabőr« után kezdik megítélni <t
tanárok és bölcsészet doktorai, ki mennyit ér. Nagyra vannak a gyakran
vékonyka szaktudományukkal és még oly ~lllásokra is, mely tanítókat
illet meg, középiskolai tanár kerlil, mert az »ezermester «, a »hlngcszlí
pedagogns« csak szlikséges roRsz, épen felekezetlink körébell. Azon fh-fiu,

tan itók•; pczd<i!Jr•;" történt t ö bh tn m'Lri k ÍlH'vezr:s a lka hmt val "P:Y JH:piskola i
tanító, vagy tanitúból lett tanár sem nyert alkalmaz{tst, mert ép~n felckc;-;ctlinkbcn ~~ tudom(utyos czri! ,lJcli JUP!lett a néptanító csak s;.:;íu,tnrlo
ezermes ter. Kiv<Ínatos épen a tanitúkl:p:-:és énlekéiJeu, hogy >t f<:-:akközrgc k, jiJvöbcn történeuelő kinevezr:sck alkalnulval oda hassanak, hogy az
f'lemi tnniigy terén kivált elemi tanit<) is eljusson azon állásra, hol nem
Slmktu dóRoka t, hn nem néptauitóka t nevelnek nemcsak szak tudománynyal,
rl c a módszc1· praktikumávaL
Szlikségcsnek tartottam ennyit elmondani. Könnyebben megtehettem
ezt én, ki a zsiclú tanligyi körökön kivül {dlok, dc a mellett ugy felekczete m tanUgy ét, valamint az <iltahínost s:dvemcn viselem . .Az igazság megmoncUsa nem kellemes ugyan, de alig van nemesebb czélja e folyóimtnak,
mint midőn egyeugetui engedi utj~tt tanUgylink felvirágoztabls<iuak és ~t
frl ekezctliukben még kellően ki nem fejlődött közoktahis idnt való helyes
érzék megteremtésének
Dixi ct S<tlvavi aninmm meam.

B1tdapest.
BAR::-! A

kit minden elfogulatlan szakember haz<lnk legelső szaktekintélyének ismer
a pedagogiai tudomány terén, Kármán Mór oda nyilatkozott elő ttem,
hogy ugy van rendjén, hogy a tanitóképzői tamiri ~Utás gyakorlati téren
kitűnt elemi tanítókkal töltessék be. A m. kormány ily értelemben intézkedik is, a metmyibeu minden tanítóképző intézethez egy bizonyos sZ<lmu
középiskolai tanár rnellé legalább oly számhan elemi vagy polg. iRkolai
tanítókat nevez ki. És ez igy van helyén, mert a peclagogiai szaktudomány elmélete könyvekh/JI és az egyetemen elsajátítható, de a tauitás
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A buclapesti hitoktatói testület i.i.gyren(lje.
.A pesti izr. hitközség az tiltala alakított hittanitói testiiletet ujjászervezte és ~z{unára a követkczií ii:J!ft'tlldtt léptrttc élctbc:
l. , \,.; izr. hitkö'l.ség n;•zériil alkalmazott, illetőleg ideiglencsen
kiklilclött ii;-;-zt'S hittanitr'>k és tamírok tes/iilttté alakulnak.

tanár sem képzelhet/J tauitói rontine nélklil. Hogy milyen készültséggel
kivánom a képzöi tanárt tanszékében látni, elmondtam a ~I.-;/,s. Szcmle

2. E testidd feladata a hitki'>'l.H<:g liital kiklildött hittauitok oktatás{tt a föv. ü"Bzes iskobiiban ö"~zhangzatiJan é~ következetes folytonos~<Ígbau tartani ; <L hitoktads helyi pro1Jl('1mlinak feli~merését <:ls megolihíR<Ít a tapasztalatok kiil~sönij~ közlL:,;e ,[]tal eli),;eg[tcni: elméleti fejtegetések
altn J a 1Jitta11i Llitlaktik>Ít fejJc~zteni.

1885-ik évi l. számában. Senki sem fogta fel világosabhan a HcrhnrtZiller-féle pedagogiai rendszemek alkalmazáöát a népiskolára mint Ufer,

oszt~lly mcghaltgat<l~a nbin ncn' zi ki Iulrom ,:ne.

praktikuma csak az elemi iskola padjai előtt. Valarnint jeles praktikus
tanitót nem képzelhetek bő elméleti ismeretek l1üln, ugy viszont jó képző

a Rajna melletti Eisenachban mükörlő Pickel és Scheller, ugyancsak miut
néptanitókból lett képezdei tanárok alkottak maradandó emléket egy
Kehr, egy Lüben, Bárány, Leclerer, kik mint az elemi pedagogiai mctlwdikusai kiváltak a tanitókópzői tauárok sorából. A jeles nevek egész jegyzékével szolgálhatnék annak bizonyitására, hogy tulajdouképen mindcn jó
hfrnévnek örvendll preparandiában néptanitókból promoveált tanárok
müködtek. Daczára ezen általánosan ismert igazságoknak épen az izr.

;J. A te:;tlild PlnoLét az izr. hitkijz:;,:g· cliilj<irú~ága az oktatási ligy-

4 . .\ tc>'tiilct tagjai 1.-ét s:al.-os:ttÍl!Jt'tl o~zoluak, a szcrint a mint a) •
kii;.:épiskohlkLan s polg<Íl'i iskolltkban mgy b) népiskolákban vannak
atka lma'l.va. )[imlPu testlilcti ~zakoRzt<ily clu<Jkt:l az illető tamirok sorából a szakoszt:íty v<llasztja meg egy-egy ,:vrc Rzótöbbséggel. A ~zakosz
tályok eln<ikci hch·ettesitik sziikség esetén a testiilet elnjjkPt.

r•. Az Plnljk()k jelölik ki a tcRtiilct ngymint a

HZakoHztályokjeyyzűit.

•i .•\. ~znkosztályok a miik(JM~lik köréhe tartozó oktatási kérdések-

ilQO

·\
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röl, kiilönö~cn a tnnterv1;ől ~R alllwk ö~~llhnnp;zó alkalmali<ÍR:Írol harvnkint

(</lf8~t'l' érteh::lt'lct tartanak. Ell ~rtrkclll!'t hivat:IRa, hogy aliOH módsllcrtani értckellletekct pótolja , melyek mincl\•11 rcliCles iHkohíbm1 ;L tanit(J-

KÚTFÖK.

testiilet :Utal tartatnak. Az értekezletek jegyzőkönyvei a szintén luu·on!. iul
rg!Js~o· tartandó O'sszes éritkeddben hemutatandók <:s tárgyahís aU veen-

dők; az oktat:ísi ügyoRzt:ily :Utal k iadott iigyck, ha Hlirgösck, hónaplüill-

70. sz.
}Jin isztni rendeletek a portomenles~•'g iigy•'ben.

bcn tartandó r cn dkin'íli üléAben vdgzcllC1ők cl.

7. Ugyszintén a hitközség re sliéről ki adandó tamícskozási bírgyak
is a s:mkoszt:ílyok ülései aU tartozDak el ső Rarban ; véghatárollat hozatnhL
tzélj:íból a plenum elé te1:jesztctnek . Siirgüscknek jelölt ügy ek clíntr;"~se
a szakosztály üléséből egyenesen az oktat. ügyosztályhoz ü{tethctik :ít.

8. A testület állandó teeuelői köz,: tartozik, hogy nlinelen iskolaévben április hó n!geig az ügyosztály elé terjeszti azon módositásohll, mc-

lycket az illető csoport tautervén megejtendőnek vél. Ugyanezen alkalommal

a jii1·ö is/,-olaüet ,.[!Jkészitő összes munkálatok a testiilet ~dtal

elöterjcsztendők.

9. A testület es szakoszhtlyok üléseiből minelen a. tanit:ís ügyével
nem szarosan kap csolatos kerelés ki van zrírva. Az elnök kötelessége
örködui a felett, hogy az oda nem tartozó kérelések sem· inditvány a lakjában sem más móelon ott meg ne forduljanak.
10. Elvárja azonban a hitközség, hogy a 2. §-ban emlitett, értcJemben a testület a hittanitás elll!életénd.• fejlesztésére is közremiíködik. Az
elnökök dolga ez inínyban kérdéseket kitiízui, azokat a reneles vagy
rendkivüli üléseken referáltatni és vitatkozás alá bocsátani. ~Iindcn tagnak jogában áll erre vonatkozó kéreléseket és tételeket bejelenteni.

ll. l\linden jegyzőkönyv a jelenlevők névsorát tartalmazza.
12. A főtiszt. rabbinatus tagjai ugymiut a hittani iskolaszékek
elnökei miuden ülésre meghivandók.
13. Az ülésekről szóló jegyzőkönyvek hitelesitett alakban az oktatási ügyosztályhoz beküldetnek.

A vallás- és közokt. m. kil·. minisztertöl.

286D3. Sli.

Tekintetes Schweiger Jddrton w ·,wl.·, a" m·.,:. ior. iraelo doiil./nel.·.

Kérclt:s t<:tetvéu hoz;"~lm az inb 1t hrw 1· , .
·l · · l · ·
l-1.,
cl h Cg\ Ul ZI ta to:--a rr()k •t
Portómentes post~Lutah·auyokat hivatalos )ri 11 "]-· ·lrl '"· . 'k 'J 1 "
.'
.,
?
..
,
..
·· · ( · 1 ,- '•\L1 Cll1f'H}ei lH'
Hl~zna l ~
hatJak-c . a l~ozmnnka- es kozlekcrlr~ilp:yi m. kir. minisztPr lÍr f :vi
1
julins hó 2-±-<'n, 2 7 56 7 sz. a. kelt átiratába n arról értr~ítrtt hrw~· 'lz
1878. ~vi ~X. t;-c". XVHI. czikkc által ,;rv<:Dyhcn tartott._
~:
okt. 2-an Juhocsatott portomcntcsségi szah<llv:<at YIII. czikkc :, .
»Postai Tarif:ík« -±5-ik §-a (96 lap) értclmébc; 'lz e ·l· · 1 t' ; 1 1
. ·•1
,

-

1

·u,6\

1

g) 1az1 1a osago '- t•s

lnvatalok pe1~zcs levcl~rk es ko:sipoRtai csomagjaikra nézve portonwatességet nem ;lveznek,
a .kocsrpostai dijmcntcsségct csnp;Ín ezen hi,·atalos Sli!Í!n~clasokat S ll'Olllanyokat tartalma?:Ó hivatalos rs rrtekmqki\li
kül;lc1~énye~kr? nézv~ vehetik igényb e, mclyelmck sulya a lcnnpo~t<in!l
tov<tbbJthato sulymaxmJUmot meghaladja.
•

,

.t

,

c

,

:s

Ezenkivül az eg;-házi h;Jtús;ig-ok r:, hi1·;Jta lok ~«up:Ín az ;Íllami
hatós:igok fclszólahísüra. az állam sZ<Im:lm gyiijtiitt lll:llZt ,-, !!:,. kiin,·cir1
arlom<iuyokat, rlc csakis fillami pénzt<hakha ''agy a fp]szólÚú állami
hatós~ígokhoz kiilrlhetnek portómen t esen.
Az ~íllam sz<im:íra gyiijtritt p(:nzek sz:lllít;ísüra az eg·yb,[ú Latós:ígok és ,hiva:alok a portómentes postantalv,[uyokat ha><zmílb~tj<ik, ellenben cgyeb pcuzklildeményeikrc ptirt(nnente~s~get JH'lll éh-ezq:ll, azoknt
csakis a felachískor bérmentesítendö postauta]v;\nyokon esetleg pénzcslevelekben adhatják fel a postára.
, i\l~ről Tek. Uraságodat szives tnrlonu1s és miheztart<ís ,·.:gett ezeunel ertes1 tem.
Budapesten, 18~5. julius hó 29-éJl.

a miuiszter meghagyásliból:
1'andd,:y Gedeon s. k.

14 A testület tagjai nlinden teljes ülésen ugymint saját szakaszt.
ülésein kötelesek megjelenni, távolmaradásukat az elnöknél előzetesen
igazolni.

államtitkár.

Az oktat. ügyosztály 1886. jamuír hó 15-én tartott ülésébőL

71. sz.

Helybenhagyatott az elöljáróság 1886. márczius hó 21-én tartott
ülésében.

Valhís- és közokt. m. kir. miuisztertöl.

Az imigyen njjászervezett testület élére miut elnököt rlr. Goltlzif,cr
lQIIáczot állitotta a hitközség előljárósága.

15731. sz.

Tekintt/es h'cluceiger Márton úrnak, az izr. orsz. Irodája

elnöké11e~·.

A fenu:llló postai szabályok értelmében a törvényeseu elismert hitfelekezetek egyházi hivatalait a hivatalos iigyekbeu egymás közt s a
föltétieum }Jortómentcs hatóságokkal váltott levelezésiibe nezve a lev41·

:w 2
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7:3. sz.
11J 11 i~ zleri renelelet az anyakölly,·i k•~nilclck ti~-:.vcben.

l~zé~ükre

~{ud:~p~,;t, .1885.

ápril hó 2il-<ln.

.A miuiszter meghagyá s<lból:
Tanúrl"y Gedeon s. k .
<Hlamtitkár.

72. sz.
~l~Íf;olat.

l ;1 7 :l 1. ,·a ll. miniszt.

8;~.-hoz .

A közmm 1ka. ,:s közlckrrlési m. kit·. minisztcri um 1885. évi ápril
21-én S082. Rz. a. kelts a »Postai Rendeletek Tád«-ban k özzc teendő
n•nrlel,,t,:nek m:\solata.
Egyh~ízi hivatal0k s minisztcri rcJHlclet.tel kincvezett any<tkönyv-

nzetök portómcHtcssegr a nyakönyvi ügyekben.
Az 18Gií. é''i portómcutcsségi Sllabályzat II. czikkéuck 8. pontja
;.zprint Post:ti Tnrif:ík 1 8 . §. B. 8. pont) a törvényeseu elismert vallásfeichzetek rzdl<Íú hivatalainak hivatalos iigybell egymás közt s föltétlrniil port<'·m·c;ltrs hatúdgoHcal, közegekkel s testliletekkel v:lltott l evclez,:se portr'm1cntrs. Kételyek szétoszlabí.sa v1igctt figyelmeztctte tt~cl~ .~
postai hhatalok, lvJg:· ar. cnll[tdt iigyl'kh cz a~r. anyalüinyvck vczCÜ'SI'bol
errdií iigyt•k t'gy;íltah'm, teh:ít JtCmcsak az irlézctt határozatbau pélelaképen ft;lemlitctt h:ízas:-;,ígi, hn~tcnt a Kziilctt:si s hn.Uloli<Ísi esctekre vomtt:
kozti iig}"k io; tartozJtak. Az cgyt'S helyenként ('gyik-nnísik ],itfclekezeti
hitköz:-<Jg rt:Kz,;re a Yalhis- é~ kil?.okt. miuisztcrium últal kiHevezett auy~t
köuynezetőknek az ilyen iigyr•kiJcn n illeti) egyházi hivatallik helyett
egymáslülzt, egylnlzi hivatalokkal :-; friltt:tleníil pnrtúmenteH hntós~ígok,
k<izegek s teRtiiietekkel dltott levelez< 1:-;e s~ilintr:n portómentescn kezelendő,
ha :uo: egy.,:IJkéut ~L portómentes Ic,·elezésckre előirt kl\lsij kellékekkel bir.
Portómentc~ségi záradékként az egylulzi hivatalok s auyakönyvvczetiík az illető portómentes lcvcl<'ikd ~L borítékon c szavakkal »Auyakönyvi Ugyheu portónwntes« tarto;"nak dUtni. Az ajánlati d[j alól ezen
levelek ninc~cnck felmentvc. BtHlapcst. A minis;"tcr hclyrtt: BaroRS s. k.
A másolat hitehHU: Schmidt s. k, aligazgató.
A másolat hitelr!iil:
Lampe AlaJos s. k.
al igazgatt),

Vallás- ils közoktaMsi magyar kir. miniszter.
2!13 5. szám.

Szep es megy c közigazgatási bizotts<ígának f. elvi jamtár hó 12-Pn
11 58/1885. le b. sz. alatt, ds folyó évi frbrwlr l11! 3-;[n 10!1. sz, a . kelt
j elen t ései s azokkal hcmntatott izr. hitlülzségi Jwarlvftnyok alapj{tn, a nrvezett kclzig. bi:oo:ottsllghoz egyielejiileg intézett rendcl~trmmel mel!·~ng-erl
tem, hogy a z izraelita anyakönyvi ligy reurlr:r.é&r tárgyában 1885. ,:,;
november hó l il-:ln 19 24. cbt. sz. a. ki<tdott szaiJ~ilyrcnrlelctemlwz c,atolt ki mutatásbau 277. és 2 78. folyó számok ahtt Löc~e Ps SzC]lCs-\',[ralja székh ely ly el felvett két izr. anyakönyvi krrliletből. luírom kertilet
alakíttassélc
Ez ek elsej et Lőcse székhelylyel képe7- ik: Lőcse sz. kir. miut rcurl.
t<tmícstí város. és a lőcsei jánísból: Dvorecz, Kmimj1ln, J~eugdrt, Hnszkiuócz, Görgő, Kolcsó, Komsáu-Dolján, Xcmes~<Ín, Alsó- s l'ebö-Rép<Í~,
Roskócz, G01·iszka, Ulozs<t s Zavada közstigck. A másodikhoz: SzepesVáralia székhelylyel cs<ttoltatnak Szepes-Y~íralja renrt tamlc;;ú niros, é;;
<L lőcsei jáds miuclazou községci, melyek a Lőcse sz(ikhclylyel bil'li izr,
auyakönyvi koriilethez n em tartoznak. A hannarlikho:.~ Szepes-Olaszi
ozékhclylycl bcosztatua k: Szep es-Ola ;;zi ,:s GölhticzlJ<lnya rcmt tamlc,-ü
v~lrosok, valamint a bányai j<lrás teriilehiu fekvő kilz"égck.
Budapcsten 1886. febnHÍr hó 2±-én.

l'rcfort

ö.

k.

7±. sz.
Vallás- és közoktab1si magyar kir. miniszter.
4104. sz.
Toroutlll megye közig. bizotts<íg,Íl tak f, é. ja nu,ír hó 18-án t<trtott
üléséből 4699/133. k. b. sz:lm <tlatt kelt indokolt Plöterjesztése folyüln
a nevezett közig. bizottsághoz egyielejiileg intézett reueleletemmel megengedtem, hogy a török-kanizsai szolgabirúi jciníR teriiietén fekvő Yalk,iny
község az izr. a.nynkönyvi iigy rendcJo:ésf' t:lrgy:íban 1885. él-i no\'ember
hó 13->iu 192±. elH. sz. a. kelt szab~llnendcletem mellékletének 421.
sz:lma alatt Török-Kanizsa szekhelylyel ~zcn·ezett izr. anyakönyvi keriiletböl kivétetvéll, a 420. sz. a. meg<íllapitott nagyszentmiklósi izr. anyakönyvi kerüle thez csatoltassék.
Budapest, 1886. február 2 i.L
1hfort s. k.

u,.
4858. sz.

sz.

Valüis- és közoktat<lsi magyar kir. miniszter.

Szabolcs megye közig. bizottságának indokolt előterjesztése folytán
a nevezett közig. bizottstíghoz cgyidejiileg intézett rendeletemmel mcgeu·

~0

4

RÚTFÖK.
K('I'J<'()K .

g•·dt<'m, h ogy a x i )Ir. anyakiinp·i ligy r<'nill')l<:se Mrgplban n~. ,:, no~. 13 Ün
18 24. eln. ~z. a. kiadott ~zaMln,•ndelctemhez csatolt kmllltatas 356,
3!'í8, Bl13 ée ;)()5 . fnh-ó R:dm ala'tt fclvl'tt izr. anyakönyvi kerliletek h<'""""t<ÍR<ihan a ldiw·tke~ö v:íltozá"nk téteR~CllCk ÓR pedig:
1. "\ ;L11i. ~z . a. biid-"7.t.-mihú lyi hr iilcthöl két izr. ltllj'aköny vi
keriilct alakittatik. Ezek elRcj,:t Polgá1· székhelylyel a Polg;lr község izr.
lako"ni k 1:p 1•zik. A \n<iRoclikhoz Büd -Szt.-Mihály Rzékhelylyel Bii(l, SzeJJt'l!ih;íly ,:, 'Tisza-Dob kiir,ségrk tnrt07.Jlak .
,
·2. A 358. sz. a. nuyaköHyvi kerUlet székhelyét O-Vencsellő helyett
Gáva köz~ép; képezi.
:L .1-m1g 1·-klllói jáníshoz cs:tto lt R ich'zdt szab<llyrcndelctcmböi
<'hW7.l:~loöl kim~;·,H'lt Napkor község Í7.r. la kosa i a 363. Sli. a. nagyk<l liúi
izr. anYakönYl-i keriilcthe:.~ osztatnak be.
·J. Az. ll!!Yanazon j<ldshcli, a kimntat<lRból t<:vedrsböl kimaradt
JJ.íl'/oJ~t;1 ha kii~~ég izr. lakosai a 365. sz. a. uyir-acstídi izr. anyakönyvi
kcriilethez nKztatnak br.
Bnrlapesten 188 6. év i fcbrn:lr 23-<ln.

Trefm·t s. k.
76. Sli.

Jye] a kisucza-ujhe!~-j jánís min<lazon kiiz,,:g~i turt"zzanak,
Ó-bes7.terczei izr. an~·akijnyl'i kerülethez nem csatn itattak
Budapest, 1886. m:.lrczins 3.

7 8.

RZ.

7566.

S7..

Sopronmegye közigazga tá~i bizottR{tg:lnn k imlokolt előterj esztése
folyhín a ne1·ezett közig. bizottsághoz egyielej iileg inté:>:ctt rendeletemmel
megen gedtem, hogy az izraelita an:ntkön:n·i iigy rrn<lezt:"c t:lrgy<ilmn
188 5. évi november hó 1 3->ln 1924. eln. sz. n . kiarlott szabályren<lelctemhez csatolt kimutatás 156 folyó sz,íma alatt Kaplll-á r székhel~-lyel
feh'ett illl'. a,tyakönp·i kerület ketté hasítta ssék, és az egyild1er. Beled
székhel~·lyel a kapnl'<lri j<Ír<Ísbúl Belet!, Csapot!, l'ziník, Dénesfa, E,ll'l'.
Gyoró , IIimroll, Keczül. Kisf~t lnd, Tótkeresz tur, Mihályi, P áli. \'adosfa,
\'{Lsárosfaln, \ 'icza és ílsebbeház ktizségck, a nu\siklwz peliig Kapuvár
s7.ékhelylyel a kapnv,lri j<lnís mindazon kiizs,:gei esatnltns"aJJak, mclyek n
beledi kerUletheli beosztva nem lettek.
Budapest, 1 8tl6 . márczius 10-éu.

Tnfur/

KZ lÍlll .

TnjoJ•t, s. k.

H.

k.

79. sz.

\ ' e'zpn;l lllll!'!:f}'<' közig. bizottR<lg<lna k indokolt fclte1jesztése folyttili
a lll'I"!' F-<'tt kfízig·. biznttK<Íp:hoz egyirlejii lr•p; inté7.ctt rrnrleletemmel megc ngrrltrm, hog-y a l"Ípai izr. auyak?~Jyvi k~~r~iletb,öl ft l~ö~e~ kr7.Ö _Jt~7.srgrl~.:
J',,r-kzal ók, Kiii Kií-Y:lth , ({ergiib, \ llHlr, ~fthalyhaza, ~yara(l, B<'kas-~[c7.0lak. Fel,ií- r; . \bó-Uörzr;ö11y, Ac:r;;írl. ~agy- rr; Kir;-Prith, Csögee, Egera lja,
.\rloJ:jánh:íza. (',..iísz-DahrmJy, \-ill, Ki s- .,:r; Xagy-Szöllör; és y,;<:se kikebcll'zteHSf'JII'k ,:r; kiil<öu anyaköJ1yvi krriilett<: Nemes-Szalók anyakönyvvczctfíi sz,;khdylyel mcgalakittassa11ak.
Bnrlaper;t, 1886 . fcbrmlr l fl.

az

Valhls- (:s közoktatási mag~·m· kir. minisz ter.

)' ullús- ,Js közuktatcí"i magyar kir. minis~ter.
(o fi (l fl.

111 e]~ tok

Yalh\s- rs kiizoktahlsi magyar kir. minisztr r.

7 663.

Trcnrsémncg_,·e közig. hizotts~lgának indoknit clííte rjesztl:Rc folyt:ln
a ncw7.ett kö:>:ig. hizotts~íghoz eg·yi<lejiilcg inh{zctt remleletemmel nwgcngedtem, hogy az 188.). éYi no1·embcrhó l:l-:ln 19:H cin. ~z. a. ki:ulntt
sza bály r cll(lelctc m mcllt:kl et,;ben 82 és 8;) fnlyú HztÍmnk alatt l'lijf.,rdnl<i
?Wff.1J·hittsei ~ l.·ottr•srii izraelita anynkün~ni keriilctek, egy iunelitn nnyakün y 1·i kcriilctt<\, Nagy-Bittse székhelylyel cg)'l'~Íttt•ssl'nC'k.
BtHlnpeHt, 188G. nuírczin s l 0-l:n.
1i·rjill't s. k.

77.

BZ.

ilO. sz.

Valhís- és k<özoktabísi magyar kir. miniszter.
693~!.

sz.

Trencsén mcgye lüizig. hizottr;ág{umk f. ,:vi január hó ll- én tartott iiléséböl l 7 57. sz. a. kelt ill(lokolt diitrrjrszl!:r;r folyt{m a Hl'vezctt
közig. hizottf;tlglwz <'gyid('jiilr-g int<:zctt r<'llClr•letenunclnwgeugedtcm, hogy
az illi'. ~tnyakiinyvi iig-y r<'nrlczéHr ttirgy:ílmn 188:"í. l:vi novcmbrr l~<l
13-áu l fl~4. r ln. B7.. a. l<iarlott Rr.ahályn~ndell'teml•r?. cr;:. tolt kimutatas
78 folyó ~7.:Íillll alatt Kisn<'7.Hnjhcly sz<:khelylyel felvett izr. anyaki\nyvi
keriilet ketté haRittasRr;k, <:H !\7. <~p:yiklH•7. Ó-Besztercze Bllékl•elylyPI a
Kisueza-Ujhelyi j:Íl':ÍHból Ú- éH t:j-Ber;zl<·n·zc~, Klubiua, RadvoHzka , Hjt"·
nicza s Lodnó községck a m:ÍHiklwz p<~clig Kisucza-Ujhely székhely-

8!!84. sz:l m.

Ynll:í~- ds kii~r.oktat<lsiigyi magyar kir. mini8~r.tcr.

AlTanwgw kiizig. J.izott;;<ig:>lhoz <'g~· i<lt•jiilcg intézett ren<icletemmel
1.101!:\' nr., izr. anvnkiönyl'i Ugy rcllllczésc t:ír~ryálmn H!l;!;,.
,:l' i li<H-l' llliH•r ] 11 \. 1:hín 1 D
cl n. HZ. n. kimlott sznhlíl)'l'l'!lllclctem
lllellt:klrtéhl'll 72 ,;s 7:1 f. HZ:Íuwk nlntt fp]n•tt lrR.~h·nai ~ m!mP.~~Itii an~·a
kiöuy,·i keriildr·k "IJ:Yl'HÍh·<', Námesztó Hzéklwlyl~·cl, (•gy izra<!litn an~ 11küuy,j keriiletd k,:pezzeuck.

lncgPngt~<ltl'm ,

i,!.

Bnd:tpl•s t, lt$:-!t;. m:írrziuti hó 16-:ín.

Trifort

ll,

k.
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VEGYES.
lt·odalmi hi1·ek.

P "li<íl.· !lahn, Válogatott gyöngyük . Gyiijtcmény

n Hl1pck iror1alm:\ból , Abn Ajab Sul eiman b. J ecl1ia nt.ún . B ud apest, 1886.

-

l'a/111 • t. Qohelct und dic Hachari stotelische Philosophie. Mannheim,

1885. -

l{ohut S á11 dor, Th e Ethics of Illu F a thers. N ew-York, 1885.-

!Jim If. J!. , Oriental legends and other P oems. N ew-York, 1883. -

A m<lsodik iskol::u!1·. Magyar olvasó- l~S ny elvkép ző könyv. Szerk. Szirmai,

ta t{tsba H ist<~11i tiKztl'll't l: ll l'k ~urn'JHljli t . J:: rdl' kli t:ín olnt>úinkat. mil.'·"u
buzgó nri h:Í ll )' szomszédjuk s igy
k öz~ 1 't r·''Z'
' .. k (l, progTHIIliHOt. ~U})
• Oll"'
_.. ZU
k ént: 6'30. ilélelöt t els/i is teniti sz tel et ·· 7"-l' O· .'1 lllH• H.. >rl'k
t · . azonföliil riivid
,
okta bÍR; s·:JO. a h arm a dik: !J•::J O. :l JIC"'I·Ptlik 'l ' f"l"l J •
,
,
. .
,
. , .,
~~
, ~ zon n u e ml'lkerlcs. 4
dr ln tan t•sh llllll t'~ prctlJkaczw ; 8 . kiilön prcrlik:í r ziú. Kiiliin i;; t. ti.,zt.

n ssznn~ olmnk il. d . n. hétfön, szanhín ~~, pri ntckcu. C'sup:in férnaknak ~'
cl. u . ke!ltkn, cs Utörtökön és S>\Omhaton. C:yl'rm pk 1dmrk kiilön :J. tl. 11
szer rlán

j

!J·30. és 2 ·3 0. Ya sámap. Ya:o<Írnnpoknn az i"tcniti,ztclrt Ror:

r endje ez: 7·30 első j 8"3 0 m{t soclik j !J. gyPrm ckckn ck: 10. rt'""•·li
im a j 10"45. nag) is tcui tisztel et éB I)l"érliH
O
.
kk,..,.,
' ' cziti.
' , ''"'
~ v · g1 enne · c ·nek ·

l "ii,·iis l:s S:ilágyi. ·- Das zweite Schuljahr. D eutsches Lesebuch von .T.

4- . esti és preclikácziú ; 8 . kiilön predikáezió. A templon;unk _

S:imuri, L. Klein u. , J. Jlaym·. Ára kötv e 3 0 kr. Budapest, 1886.

hozz{L az angol lap - 1·an egy r ektorja , két öeglille, két miH;ziou:írittsn
dc egyetlen minjrrn-embere sem!
'

Pranklin.

tesz;

A S. L. márczius l-jén kiadott számá-

Mál'amal'osmegye népoktatási állapotát 188-!-S.J-ben a kiil·rr-

ban a M.-Zs. Szem le közlései nyomán ismerteti a budapesti ref. izr. egyház

k czö adatok t iiHtetik föl. N époktatási tauintl~zct YO!t 20!1. ezek kiiziitt

A Sái'OSpataki Lapoknak.

Barkpontozatait s egyebek közt a kö1·etkezökct mondja: Sajnálkozásunkat

zsidó felekeze til 1'{/!J sem . Tanköteles Yült: r. knth. :l370, g. kath. 28 ..i4G.

kell kifejezniink a felett, hogy az orsz. rabbiképző intézet tanári kara, a

helv. llitv. 1 283, ág. hit''· 34, z.<idó G384. Iskolába járt a tankötclezl't-

mely egy pár valódi kitünöséget is foglal magában, tulságos szabadelvii~éget l:it a reform-egyház sarlq;ontnccataiban s a héber nyelvnek és hagyo-

mányoknak (talmud stb.) több jogot kiván fentartani, mint a ref. izr.

teknek mindössze 38 .7° / 0 -ka. Iskolába nem jth·t a r. k. közt 2 GO '0 , h\'h
33°/o, g . k. 63 °/o. a -:sirltí tankMelosel.· ib 0 '0 : teh<Ít az iRkohíz:ís hg;·M<:rrU:
a zsidóknál !

Utbaígazitásul.

cgyMz hh·ei. Oly férfiak, mint Gold:ilw· és Hacher sokra becsülhetik és
mPltán a zsidó hagyomúuyokat, mint 1'rodalmi IC1·mélcelcet; de nem tesz~zlik fel róluk, hogy azokat, sőt a tóra czerimoniális szabályait is komo-

lyan megegyezöknek tartanák a 1 O parancsolat szellemével«. Ez idézett
~orok irója saj:'tt felekezetének szempontjából itélvéu, oly álláspouton áll,

»Zum Irrcwerden« ez. alatt egy helybeli német

felekezeti lap, melyet komoly

ember tisztességes közlöuy számba alig-

vesz, neki ront a l\I.-Zs. Szemle szerkesztöiuek. A l'zikk irójthal szóba nem

:lll unk. De mert hamis tényeket bocs:ítna vihígg:í. ki1·ételesen p:ír füh·ihigo·
sitó sorra méltatjuk. E czikk szerint ngyani;; a M.-~s. Szcmle »das t 1 ua~i

melyböl a zsidó felekezet bármely belső kérdését elfogulatlanul megiüiJnie

amtlich-wisscnschaftliche Organ des Seminars, rlcr hiesi~en Religions~c- •

lehetetlen. Ezért a vele Yaló polémia vagy a szem. tanári karának vé-

meiude wie der Laudescanzlei«. Ámbár ennyi clökclö hely organumának

delme nem is volna helyén

lenni, mélt:ln képczhetm: büszkeséglink jogcr.imét. mintlaz:iltal tartozunk

De mert folyóiratunk egyik szerkesztöjét, ki

egyuttal a tanári kar tagja, egyenesen aposztrofálja, sziikségemek tartjuk

vele az igazs,ígnak kijelenteni. hogy a 1\L-~s. Szemle himtalos közlöny

igenis

jellegével egyáltalán nem bir. A czikk tol'libbti a ~zemináriumot vPdi a

»komolyan megegyezöknek « tartjuk a l O parancsolat szellemével s hogy

1\I.-Zs. Szemle ellenében. Igaz:ln sajnálnúk a szemináriumot, ba ilyen vé-

kijelenteni, hogy a tóra ugynevezett » czerimoniális szabályait«

a talmud a mai zsidóságra is nemcsak irodalmi emlék becsél'el bir, hanem
a vallásos hagyományok kntfejélil s okkal-móddal a vallásos gyakorlat
szabályozójául is tekintendő. V égiil megemlitjiik, hogy té1·eil az idézett

delemre szornlna. Kiilönben küzismcretes, hog~· a rabbiképző tanári kará·
nak legnagyobb ré~ze a 1\I.-Zs. Szemle munkattírsa. Czikkiró meg ,·au

győződve, hogy a szemimlrium tanári kar.íuak magyarnl nem tudó r! 1szc
Szemiének állitólago~

sorok i rója, milliín Goldzihat is a szemimíriumi Vl:lemény egyik munkat.:lrsn·

protestál a l\1.-Zs.

ként említi. Goldzihernek abban semmi része, a mint.hogy a rabbiképz/i

ell ou · A,z n t'o bb'1 ra'fogaBt
·
..
·
t ast"t'JU k • A ta ná rt· k·aregyszenten
nsszan

intézet tanári karának nem is tagja.
Követendő

példa.

A .JPwi~h liiPKsPn;.tf'l' P~!yik ntnbú s~:lm:í!Jnn P~t

oh·aH~nk: Nt•w-York droH:Ínak "I!Yik prot.·,t:ÍnH t..Ul]Jlomn kiatlt:t Hyotll·

»ultrareformisztikns« iránya

nak pedig csak pgy. igen tisztclett·e méltó tagja van. ki nem tud magya·
l'lll

K

ennek is mólljtlban lehet lapunk tartulmáról tndomúst szereznie.

Az angol misszió, mPI~·

a z~i·l•'•knuk kcn·~ztt:ny hitt.... téritl:

ét

~ll 8

tii ztl' ki l'Zl:ljtutl '
07.('1' forint ,:,-i

mng:.lban Lonüonhan iit intc;r.eltel c~ ll)'OlcMdfelszáz-

l,iilt~,:!,!;gl'll·Pmh•lkt•;r,ik , tan\1.1 mindös~:r,e ::l2 ?.sidót nyert

mep; :\ kcrl'~ztél<)'S<:gnl'k. Eg) t\•lt•kezl'ti bp c?. adatok alapján kisz;Ímitja,
hogy Íp;y minden :\ttért :r,siLlú kii:r,cl 25,000 frtjlíba kcriil a miHsziónnk.

Zsidók külföldön. Shrim.~l.·;J

S. \ VellingtoJLbau, Uj-Zelnndhaa a

konn:lnn:ó :\l tn l n tiirn:nYh07.ú tnn;ÍeR ( felsőhlÍ~<) t.agjáv!L neve~o~tetett. ki.

-

.t 1;,íri.•i

.At•n<ldmie

d~s

ti,zti mélt.'>M:igát

11 .,·crte

TUDOMÁNY.

Se ie necR Prtit-d'Ormoy-cHját Ilalphen G. ll.

nY erte l'l mntlwmatikai tlolgozntaiéd.

-

A .fi·rmcda lJe,·siiletrcnrl nagy-

Sée [iprít a 9. g,, nlogc;r,re<l parancsnoka ; tiszti

A szombatosok.

hrP~ztj<'l : Jfrll'.l' 8ámlor miís;-,aki föfcliigyclö, Col111 Leon Somme megye pre-

t\•ktn"'· I.auillanl E7."<1jás n ktizbütorság fiínlikc; lovagk en-~ztj~t nyer-

Tö•·ténetük, dogmatikájuk és ir·odalmuk.

h:k: Wril Leon, Lloh;\n,,·g)·:ír igazgntt'>ja , Alphandry biró, Frrwrfort tiir.ér-

NEGYE DIK FEJEZET.

k:lpit:ínr. St,·auss Salanwn mtíszaki knpit:ín:1• és Sámuel, a :r,uávok hatl-

8tras.<11(tl'[!bnn jann:lr nigtiu

nagi a .

~.<idó !.·rírhó.~at

a1•att.ak föl. -

A

ti·,; 1~rcia kii~<oktnt:ísiig~·i minisr.te r ;lltal a m 1pkiin,vvt.írak njjászen·ezésére
.ki 11 r,·ezdt hizott~ng tagjai egyPl)('k között lllillaud Éduár1l c\s NcuJ?tfi J
".PmÍh>mk (fiírendihár,i tagok) és Reinach Józ8~f.

Kivándorlás Ame1·ikába.

1 885 -beu Amerikába összesen 18,53::l

z"idú dtHlorolt ki, ezek között 11 ,348 OroRr,országból, 1825 Aus;-,tria-

A szom1)(dosok fü1H11etének első korszrrkrr. 1()88- 1621.
I.

A sznmbatoss:'<g keletkezésének ideje. - Eiíss i An<lrá•, a szombatos•ilD' me"'alapitúja. - .f;]ete és vallása ügyéhen kifejtett tevékPnységc. - l\f(iv:Jt,é;e
és hói mo<lom. - Munkatársai. - .A r égi sr.omhatns énekes köny 1• keletkezése.

:\[,1.,,-a mr,;-,;\ghúl , 1 8 19 Német- és 3 79 Olas;-,ors:r,t\gból. stb. 7 306-nak

ki 1 ·~;el,:,·cl ~-~1huneunvi

kivándorló New-Yorban maradt.

Pestrnegye iskolái.

Túth .Jó zsef tanfeliig,velö Pestincgye kii7.igaz-

..·at:bi ii],:,,:n a meg,·c tauiigyi YÍR~<onyairól tett előterjesztést, mel)'böl a

~iiwtkezií

n<latok !J;JmUnkrt is énlckrhtrk. A taJt.ji.öteles gyermekek ijsr.-

RZ<'" ,;z:\ma 109,73G. Yallásm n<:z,·e ,.-olt cr.ck kilzt r. kath. 65,4. 72; gör.
kath. :11: gör. krl. 772; hrlv. hitv. 27,960; ág. evang. 11 ,3 70; 11J1it.
~~: ·;.•irlrí f()S!() . IKkol{tha járt 8!), 704, ar.az 81.G 0 / 0 cis pedig r. kath. kiizi'>tt 70.!)0 j 0 ; g. kath. 4-5.10 / 0 ; g. kel . Gfí . 7° / 0 ; helv. hit.v. 86.9°/o; <Íg.
7H.20 j 0 : unit. (jü0 / 0 ; -:sir/6 V2.1° j 0 , azar.: 3710 . A megrei iisRr.es iskol:ík "z:llnn 51:), kijr.tiik ~sid,) .'il. 'l'mlitó van 92G, zsidó 53.

<'L

Katonai statisztika

ezinH:n a "Katonai Lapok" 1:rclek0s iisRze:ll-

lit;í"t kiiziihtPk a kii?.iis ha<lKerrg ;íllnm.lny;\ról. Az adatok kör.ött fclekcZ<'ti ,Zl'lll[>OntiJúl énlrkPH<'k

<\

ldil•etkc•ziík. Ar. an)'aköny,•i állom{llly min-

<l<'n 1 no o t•m!Jen:rr ef'ik 6!'lii r. kath ., 10 g;. k., GS g. kel.. 8 !'l :lg. hi h·.,

r,

Iu·h·. hi h·., 2 nni t., ;) l zHirló. í':si<l•Í volt iiHHzcsrn 2 7 ,~42 e.m.brr .. F i g~<'

lenn·<' uu'ltú, hof!;.'' JH'JilliPii:<<:~i tPkintl't lwn n IIWlJ.'Jrll·ol.; rcszestdt•sc iol y\'a~t.
nih·ck~zik.
It

1872-Jwu volt lGH, l Hilíl-IH•JI m:lr Ul4 . Vall:bi szelllpoutLól

~•hi<í!.· folytonos néin~k<'<li:H<' konstn híl:J JJ<l<í.

ll:$ 7 íl·IJCJJ l OOO l'nlh<' J'l'C

HJ, ma peilig :11 zHi<M katon:J <•sik, h·h:ít léiiJI> 111int k<:tszer:IJJJI)'i.

Nagy Szn.hó Ferencz tndósitásn. szerint EiJ"si A1uh·ás volt
n. szom hatos felekezet megn.lapítója. »De végtére osztán - azt
itja BorsoR Srhestyénnek általa folytottott krónikáj(tb:lu - egy
oly korbnn, ug,rmint :t miut t'mlékezem 1588-iki esztendő tájat
esmét megíljnla és kétfelé szakn.d:t az arianus v:tllás; mert
Szent-Erzs6hetru l:tkik v:1.b rgy főember, kinek Eűssi András
vah nev<•, ez - mondom - neldig olvasá n hihliát, hogy szépeu
kit:tlú.lft he lő ll(• a szombntos vnllást, és w1.gy sokakat elhitetett
vnh, <t szentír:isnak világos locus:tit mutog:ttváu a nagy együgyü
községnp k. « I)
1\fivel :t szomh:1.toss:íg keletkezésének idejére nézve ez az
egyetlt'n bntározott :tdntunk, az 1588-iki évet veszszük fel e felekezpt türténetének kiiur1uló pontjáuL Ezt pedig annál inkábh
tehetjük, mivel 1588 előtt n szomh:ttosoknak még semmi nyoma 8)
és 1nivd n külöulwu is hitPlt érdemlő egykoru krónikásnak
') Milcó, Erdélyi Történ. Adatok. l. 29. I.
') A Kriza :'tltal ismertetett szombatos énekeskönyvben elö~orduló
l·nek, me ly iratott. "Az ezer ötszázban és az nyolczvanegyben' (UJ Magy.
~uz. 18;,1-:a. H. lGti.l.) határozottan unitát·iuo ének; előfordul a Janlli!Ókótlexh"n i", lln a Kril<a által idézett utolsó vers!IZak nélkül.

MAovAn-7-RJ~>ú R" 1,"u:.

1886. V. Fvz.
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frnuebhi tudósítását megerősítik nz aráuyhg gyér :tdatok melyek a szomhatosság megahtpitójára vonatkozólag ránk maradtak.
Szent-Erzsébeti Eős si András dúsgazdag székely ffínrm rs,
három egész fnluval s azonkivül számos portióv:1l s egyéh jószágokbl birt Udvarhelyszékben Küküllő- és Fejérvármegyéhen. I)
1\fint Dávid Fereucz legrégibb hivein ek egyike, :1z elsök közé tartozott, kik János Z sigmonddaL ennek t::mácsosaival s egyéb főne
mesekkel együtt 1567-ben fölvették az unitárius hitet. 2) Gyöngélkedő, ugy látszik bénult, hiv:ttalos okim.tbau foglalt s:tját vallomása szerint »sok esztendőktől fogva nyavnlyás ember volt magával is tehetetlen.« 3 ) Még egyéb kemény megpróbáltatásokon is
keresztül ment; n halál előbb feleségét, azután minden gyermekét: három fiát rngadtn el tőle. 4 )
A magtalanul visszamaradt beteg ember a vallásbau keresett vigasztalást. Elmélyedve a szentirásuak olvasásában, ennek
mértékével mérte Dávid Ferencz kárhoztatott tanait, melyeknek
ezentul is hive maradt. Ugy találtn, hogy azok az egyedül igazak, csakhogy még nem P_gé<;zen igazak; s falusi magányában,
többnyire betegágyán »szépen kitalálá « azt a vallásos r endszert,
mely által azokat tovább fejleszteni és tökélyesbitni vélte.
Azon szombatos tankölteményt, a melyből fentebb (233.1.)
közöltünk néháuy, mincl a négy befogadott vallást egyaránt elitélő
1erssznkot:
Eössi András beteg ágyában monda
Sok áldásokkal az Istent álda,
Teljes életében felmagasztala,
Kiért véghetetlen jókat talála. 5)
') Azoknak részletes felsorolását l. a Köváry Lá.•zló által kii?:Z?ft>ti
okiratokban, Keresztény l\Iagvető VI. évf. :3 7. és 39. l.
2
) Borsos Sebestyén krónikája. Milcó, i. h. I. 2R. l.
3
) Kövá1·y u. o.
') Köváry i. h. 35. és 37. l.
') A tanköltemény, melynek czime : A z ü d v ess é g n ek u t;, r a
t a n i t ó é n ek meg van a Kriza János által ismertetett kolozsvári szombatos énekes könyvben, l. Uj :\Iagy. Muzeum !551. 2. évf. II. !öS. L, de az itt
idézett versszak nélkül; ez található a kolozsvári unit. főiskola könyvtárának egy másik szombatos kódexében, mint a lankölteménynek utólagosan
irt berekesztéae. Boros György, ki e kódexet ism"rtette, e v<er•szakot nem
magára. a költeményre, hanem az elíítte való rövid imára akarja vonatkoztatni, Inivel •az ének 28 négy•oros vers, amit l"'f"g- Hm ber alig mowlhafotf.

A i:>ZI)~f ll.\'l'OSOK.

Az efféle magára h<\gyatott, beteg ember módjára. Eős~;i
miuclinkább elmerült vizsgálóelásaiba és elmélkedéseibe. melreknek er eelménye csakhamar legbensöblJ meggyözödéssé vált ~[tl:t.
Szm1tül hitte, hogy a keresett ig<"tzságot megt:tlált:t és hi tvn,ll[ts[tt
ismrrte tő fentidézett énekét azzal zárj a he, hogy
Dicsértessék az I sten magasságban ,
Ki meg adta émiiuk ezt az életben;
Igaz vallást mrgtaláltuk ,.,'}tekben
KiiYcss iik azt h íven teljes életlinkheu!

S ezen igaz vallásán rajongással csüggött; ezentúl
egész életét.

DP

ki szeuteltP

A bihliával kezében fáradozott környezetének az ő hitén'
vn.ló megtéritésén. Ennek érdekében és terjesztésére irt, vagy
iratott különféle könyveket, szerzett imákat és kisebh-n:tgyobb
értekezéseket és másoltatott olyan régibb iratokat, melyek az ií
tn.naival megegyezni vagy azokat megerősíteni látszottttk, s az
efféle könyveket leirás végett mindenhová köh:söu adta, s ~ég n.
vidékre is elküldte. 1) Azonfelül szerzett v:tllásos énekeket JS. Az
emlitett tankölteményen kivül irt még több másokat is, közbe ugy
látszik, azt a tizenöt énekből állót, mely ».Az hamis vallásokuak

~~.

l\Iagyető

~:ií'"i

""-~amely

(Kereszt.
XXI. évf. 8.1.). Jle lá ttuk, hogy
nem
rövid idei<> tartó de sulyos betegségen meut keresz tül, hanem ho~y " • s~k
esztendőt~! fo<>1·~ nyavalyás ember volt, magával i• teheb•tlen ' 8 1gy, valoszinüleo· meO'bénulva ele lelki erejének teljes birtokithan, ne.m ~sak azt a tan"'
o Itanem mint
'
.
. • bPte"o '·•<>yab:m
DlUillla c,
költeményt
látni fogJuk,
to"blJ m ás t 1"
o
k
vezette.
Ez
'
honnét az egész
általa keltett szom b a t os moz.,.almat
o
..
. •a verssza _
. ve tok
.. életesen
, lll e"felel
a tankoltemen)
nek,
metrumra és rimelésre n ez
o
.. ..
l : me
b a1Yn
.
1
ITO s netn a ntegelozo p r J z a
nPk végén áll, s igy lnzunyos, tOgy e
·
.
f . 6 k ·de>:ben még
0
,
. ·
d" hO"Y a szoban 01g
i r t imitra vonatknz1k. :\ legjegyzen
k- "It másolata szeegy másik ima után, Koncz :Júzsef tanár umak velem ozo
ri nt, szintén áll:

°'

Eűssi

"

András étel eliítt moJulotta,

Másnak is meghatta,_
" az Isten megáldjon :
Hogyha ugy akarunk, ho.,y
(hihetőleg imádkozzunk).
Im · · · · ·
.. n zik az >is• szó, a 3-ik sor kezdel~ orosnál (n. o. Il. !.), a 2-ik sorban !ua ~
onatkozó e két megjegyzés
...
áll Az Eösstre v
~
I
tén »Im • helyett ·~ ms'
·
.
tá 'ratott és núnden eftetre e·
1
1617-ben, tehát alig 20 éHe! Eőssi halalau n 1
tétlenül hiteles.
&'ldgyi Erdélyi 01'117./oggy, Em•
') Mikó, l<:r<lélyi 1'iirf. A<latok. I. 30. '
'
lékPk X, ]t;(j, J.
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rontii.;;ú ra és az igaz vaJlásnak núnden részeinek m egmntat/tsúr:t
imtt:ctott« . s nem egyéb. m int. :l. szom ba tos valhísnak versbe sze1

dett részletes kátéj a. )
G y0rmekeinek h:üúb u tán örökbe fogadta Péchi S imout, de
csak :"tzér t, h ogy majdnem azo nnal messze földre küldje öt. l\Ii
czélból és minö ut:"tsitásokka l ? Sej thetj ük, h a bámulatt:ü látj uk
:<zt az :"thtpos h éber nyel vtudomány t 6s a rnbbinikus iro(hlomnak
széles ismer etét , melyet a vissz:üér ö Péch i m:"tgával hoz. Közben
ton'tbbra is magányosan maradt a testileg megtört aggastyán.
P échit nem azért fogadta fi:ín n.k, hogy veszteségét pótolj n. s ne
tölbe elhagyot tan életének nlkon yát, hanem azért, hogy a M gytehetségü ifjuban apostolt szerezzen a maga vallásának, n. ki az t
majd tudományos ala.pokra fekteti, szer1ezi és t erjeszteni fogjn.
Os:lk halálos ágyán látta ismét fo gadott gyermekét. 2 ) Utolsó földi
öröme az a, megelégedés lehet ett, hogy P échiben vet ett reményeiben nem csnlatkozott. l\Iegh:tlt 15\)8 vagy 1602 körül. 3 ) H ivei,
kik mint fő-tekintélyre hivatkoznak rá, nem sokár a holta után azt
jegyezték fel róla: »Eőssi András jámbor ember volt, mig élt ez
földön, s az Isten megáldotta érette . .Támbornak jámbor emlékezeti vagyon holta után is><4 )
Eőssi András nem volt iskolázott theologus, sőt az akkori
humanisztikus mű>eltségnek sem állt szinvonalán. T :l.nkölteményei, hol pedig nem egyízben nyilt rá alkalom, cs:J,k ritkán mutn,tnak khtszikus, soha sem héber nyelvtudományra.5) Nyiltan bev<l.lljn,
') L. alantabb aszombatos énekek lajstromában a 109. szám alaLLi
éneket, valamint az e korszak iroclalmát tárgyaló fejezetet.
') Hogy Péchi csak örökbefogadtatása után utra kelt és közvetetlen
Eűssi halála előtt tért vissza, következik a Kövá,.y által i. Jt. 3'> és 37. 1. kiizü~t k~t okirat egybevetéséből. ]o körülményre alantabb, Péchi életrajzában,
meg vtsszatérünk.

').Épen akkor, midűn Báthori Zsi11:mond a fejedelemségről Jemondott
s az. ors~aghól elutazni késziilt, Kövá,.y i. h. 36. L Az éV'SZ:Í.m ti'tzetes me<Yhataro.zasa attól függ, vajjon az ott küzölt fotTásban Zsio-monclnal· elsií va•~y
másodtk lemondásáról van-e szó.
"'
' ' '
~
') Keresztény Magvetil XXI. évf. 8. L
urt'•tá':) kAkgod.. rögének~st~eretére csupán egy megjegyzése utal, mclyet ny<· l vP " m
e ve rt kozlok :
Süt az Irást is hamisan hiják Evc<>1geliomnak
.
Mert az Izenet jegyzése szerint minrlen jól ért.hetíí.
L. a fenttdézett :k k k ..
18. verssz.
. ne es onyv az Jutinis vull!'"oknal< rontásárn. sat.. ll. (mek,

h ogy az efl'éle t:wulmáuyoklcal nem foglalkozott és hogy vallús
dolgúban fi'llöslegeseknek, hn.s zontalanokn ak tartja azokat. Hiába
- úgy mond - kérdezik tőle :
.. ... hnl értettiik c's tanulhattuk volna
Az liÜvcsségnek minden igaz u tM, h a nr m laktunk Pachuihan sc m Párisban ?
:Hint h a abban állana az iid1·esség, hogy valaki sok pogán
irást t ndj on
J:s f'ok pogán uyclveket magyarázzon, rhetorikát pöngcsscn
és musikát.

Annál jártasabb tl.Z egyháztörténetben és egész terjedelméhen ismeri az ó- s a z új-szövetséget, a m elyekből hitvtl.llását meritette, és kij elenti, hogy
Elég minéklink a T c bölcscsc:g(icl, nem kell nekiink
lond bölcseségöle 1)

ő

bo·

Költői tehetséggel épenséggel nem birt. Verselésében, rímelésében és nyelvezet@ben megvet mindcn külsö csint, mely iránt
tán nem is volt érzéke. De meglátszik versein, hogy tudja, mit
:1.lmr , s azt józanul, világosa.n és határozottan, gyakmn nz egyszerü észjárás erős logikájáva.l és mindig a szentirásra hiv:ltkozvtt,
öntudatosan és a meggyőződés megkapó hangján tudja kifejezni.
Elképzelhető, hogy ezen irói modora nem csekély htttással
lehet ett azokra, a kik a fennebb ismertetett vallásos mozgalmak
által kellően előkészitve, fogékony kebellel olvasták imt:üt, kivált
egyszerü paraszt emberekre.
S éppen »a nagy együgyü község«-hez, melynek megtéritéséu, a krónikás szerint, különösen fáradozott, szakott fordulni költeményeiben is. Az áltab hireletett ttl.nolmt ugy adja elő, hogy

::-.fem kell erre sok dispntatió, hánykochis, küUtás.
Ktittuyli dolog ezt csak parasztnak elméjében fogni;

2

)

megérti azokat, a ki elfogultttla.nul figyel rájok. Azért kéri a.z
olvasót:

') u. o. xn. ének 74-5. és so. versszak.
') U. o. I. ének. 2. t·ész, 2-3. versszak; v. ö. u. o. XIII. ének
7 9. versszak :

. .•.. paraszt nyelven megtanulhatjuk
Az szent nyelvnek értelmét, igaz hasznát,
a\'Üsségünknek az ö igaz utá t.

c·
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Adnád fill eide t a r. h;tll gahÍ Rra
vönnéd magadat az 'j<í Rziligy c~öudességrc :
Akkor jól mcghltwhl, hogy íg.'· ta hllmld,
Y nlamiut monclom, így tapa sz talnád és ér teuécl. I)

\ 1-i ZO .\lll . \TO~OK .

l~s

Szentii.l hiszi, hogy it ki nz ő uj hitvnllása fölött elhamarkocl vn, nem itél, végre meggyőződik ann ak igazságáról, s szám tal:"tnszor a. legkülönfélébb fordulntokbnn ismétli az intés t:
Csak ue mondd meg hirtelen, mikor hallod .. , .
Tartsd függöben egy ideig elméel et
)Iíg uem Utod és míg júl megismerőd
I-Iogy Istentől ,·agyou mind az mit mondok. 2)

.
. Eőssinek nem sokárn akadtak munkatársai, köztük olyanok
J,s, kik tudományra és költői tehetségre nézve messze felülmulták.
O állitotta fel a szombn,tosság alapelveit és ő teremtette anua.k
clogmatikáját: de vallásos rendszerének részletes kidolgozása és
gyakorlati kivitele jobhám elvtársainn.k és tanítványainak volt
müve. A szent-erzsébeti vullásalapitó ezen n.postolai buzgalommal fáradoztak a szombatosság életbeléptetésén.
Nem épen nugy, de elég tekintélyes, mondhatni díszes sereg
volt, mely Eőssi zászlajához szegődött. Számos névtelen, vagy
cs~p~n névről ismert iró mellett, ott találjuk Bogáthi Fazakas
l-I1klost, a koszorus költöt .és Péchi Simont, a hirneves tudóst és
~!lamférfiut. és korának a keresztények köz t tán legelső hebraist~
Jat. Ezek h1hetetlen rövid idő aln.tt megteremtették az e korszakbeli szombatos irodalmat, melynek az uj felekezet köszönte szervezetét, valamint vallásos gyn.korlatának egyöntetüségét.
,
Egyeb~k közt a maguk felfog3sa szerint átdolgozták a zsolt~roka.t; maJd egyszertien átvettek, majd módosítottak vallásos
~ezete1knek megfelelő unitárius énekeket; versbe szedték a zsidó
n~a~önyvn~k néhány darabját s az ó-szövetség több más költői
reszet: de n·tak szép számmaJ UJ. hl. mnusokat val · t
..
·
l , · ,
, < n.mm n.z osszeH
va las1 eletet felkaro ló eredeti énekeket is és ne
k'
.. t 1 t
tal elmondhatták :
m so ara on uc a »Im valhisunknak miudcu n!széröl ,:ncköket irtunk
___K_ül_ö_n magának mindcn dologról reuel szcrint egy ;égbe.«
') U. u. ITI. ének 23-4. versszak.
) U. o. XII. ének 69-70. versszak.
•) U. 0 · l. ének, I. 1·~sz, 40. vel'SRzak.

1
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Ezen hősége:; költészc ti készlctPt nem sukítm összcallilott;t egy
rendező kéz, v;tlószinüleg Eőssié, és a szombato ságuak már 1600
körül volt önálló, telj es énekes könyve, melyet későbben mecrtoldottak a már emlitett tankölteményekkel, valamint egy~J
éuekekkel, melyeket a szombatos költészet egész e korszak végeig szült.
I gy jött létre az eJ' ed et i szombatos énekeskönyv, mely t;trta.lonu·a és vallásos irányra nézve merőben eltér a szombatosok
krfsiJbúi énekes könyveitőL Hogy ezektől megkülönböztessiik, ezentul a révinek fogjuk nevezni; értjük ulatta azokat a különféle,
ae nn.gyjában megegyező szombatos énekgyüjteményeket, melyek ;tz itt tárgyalt első korszakból, azaz az 1621-ig terjedő idők
ből valók
Ezen énekes könyv a szom ba tos vallásnak eredeti abkjára
nézve leggazdagabb és feltétlenül megbizható forrásunk. Berendez éséről, használatánttk mócljáról annak helyén szálunk. Egyelőr e arm szoritkozunk, hogy kiúlt a benne foglalt bő adatok
nyomán ismertessük <t szomba.tosság legrégibb dogmatikáját, hitczikkelyeit és vallásos nézeteit. Csak azután fogjuk elclönthetni
azt a. kérdést. mely néhány kiválóbb egyénre nézve még mind~g
vita alatt van: Kit számíthatunk a szömbatosokhoz, kit nem?
Csak azután fogjuk megérteni ezen felekezet vallásos gyakorlatát
és későbbi történelmi fejlödését, s méltányolh;ttni :t hitet, melyért
követői unnyit türtek és elviseltek

II.
A ré~Yi szombatos énekes könyv kéziratai. -~A Jancsó-kódex. -A, kolozs·
Yári ~mitúrius főiskola énekes kön.Fe· - Eg-y má<Otlik kolozsvári k~dexnek
az Akadémia által eszközölt másolata. - Egyéb kéziratok. - .\ régi szombatos énekes kiinyn1ek tartalma. - T:irgymutató.

A récri szombatos énekes könyv, rnint az összes többi szombatos irodalom méa ki:tdatbnul hever :t különféle könyvtámk,
" volt mmt
· e:~.en
. Jro
· dnlom többi terméke. . Az
h:tu de s;:erencsésebb
idők viszontagsá "ai, tán :tz emberi kéz is, me l~ má~lyát gyuJtott
"
, .
· kább megk1méltek :t vallásos
a szomhatos könyvek
s~:amam, lll
.
k
költé~zetnek, miut a theologiai tudománynak vagy polemiána
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sz:üleményeit. A z: utóbbiak részben, ugy 1:\tszik, örökre elvesz:tek,
részben a későbbi im::tkönyvnek kivételével, csak megrongált vagy
csonka, gyakran hibá s és ügyetlen kéz által másolt ujabb példányokban maradtak meg; a régi énekes könyv nagy gonddal
készült, töhbnyire teljes és arányl::tg ép, egykoru kéziratbau
jutott ránk.
Ez:en kéziratok közül hárma,t használtam; ezek a következők:

I. A z ugynevezett J it. n c s ó - k ó cl e x , mely az Ak::tclémi:t
kézirattárában őriztetik. Kezeletén és végén hiányzik néhány bp.
Első része 105 ivrétü levélen (210 oldalon) tart<tlmazz;t Bogáthinak versbeszedett zsoltárforditását, azután következnek 55 levélen (110 oldalon) »Az Istentől rendeltetettszent, igaz ünnepeknek
megszentelésére csináltatott énekek az igaz valláson való tudós és
istenfélő férfiaktól. « Ezek tesz:ik a sajátképi énekes könyvet. Akódex iratott 1615-tőll618-ig öt különféle kéz által. 1) Behatóan ismm·tette Lugossy fent (231. l.) emlitett jeles értekezésében, csakhogy az egyes énekeket felnem sorolja és azokat, melyekből gyakran terjedelmes idézeteket közöl, közelebbről meg nem jelöli.
II. A kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában meglevő
kézirat: »Az Izrael Istenétől rendeltetött szent és igaz innepeknek megszentelésére csináltatott énekek, az igaz valláson v;ÜÓ
tudós és istenfélő férfiaktól, az Isten seregének épületiért. « A 16 9
negyedrétü levélre terjedő kóclex iratott 1617-ben, többrendbeli
'egész 1626-ig terjedő későbbi hozzáadásokk::t.l. Tartalmát ism.ertette Kriza János, 2 ) első részét a kóclex elején levő nem mil1clig
helyes index szerint; a második részben előforduló énekeket
ugyanabban a sorrendben, mint ott, az illető feliratokkal és első
sorokkal, néha versszakokkal közli.
III. Egy szintén a kolozsvári unitárius főiskola könyvtáráhan őrzött na,gy negyedréUt kézirat, melyet J akab Elek, a, nélkül
hogy az egyes énekeket felsorolta volna, rövielen ismertetett. a)
Czimlapján az 1604-iki évszám álL Első tészéhen Bogáthi zsoltárfordítása foglaltatik 27 4 lapolelalon; másoclik része, melyet legalább kilenczféle kéz egymásután irt, illetve megtoldott, czimbp és

mínclen kiilön felil·ás nélkül :t szomb·1tos énr]rnket t t l
' ''
ar a mazz:L.
.
' ·
Ezen telJes, a meglevők köz t ugy látszik le''re' a 1·]ll, s·
t
~
o "
zom 1Ja os
kócle"et az .Akadémia lem~soltatta. A be türől betüre hü másolat,
melynek romelen egyes lapJa megfelel n.z eredeti illető lap·ának
az .AkruUmio ldzirattríníbrm őriztetik.
J
·
Eze n három kézirat közül nz elsőt eredetiben, a harmaelikat
a,z Akadémia által eszközölt másolatban használtam. A másodikból 12·1: lapot, nzaz azobt.t az énekeket m[tsoltattam, melyek az
előbbi kettőben csak hiányosan vannak meg, vagy egyáltalán elő
nem forelulnak Az e korból való egyéb szombatos kéziratokból l)
csak egyes érdekes jegyzeteket és tanulságos hozzáa.dásokat használtam, melyeknek közlését jobbára szakértő férfiak szivességének köszönöm. 2) A bennök előforduló énekek mind találhatók a
fentemlitett kódexek egyikében vagy másikában. E három kézirnJ, mely egymást kiegésziti, tartalmazza :'t régi szombatos éuekeskönyvnek, vagy helyesebben : az e korszakbeli szomba.tos vallásos költészetnek összes énekkészletét.
Ezen énekek java része, kivált :'t szombatra s az ünnepekre
vnlók, meg van mincl a három kódexben, de minclenütt más-más
sorrendben és gyakran más-más czimmeL illetve felü·ássa.l is. ~zá
mos más ének csak az egyik 1agy másik kéziratbau található. s
igy bajos elolog az egyes énekeket közelebbről megjelölni és nb.Ilii
:tz illető kézirat v:tgy kéziratok azon helyére,'' hol azok találhatók.
Ezen oknál fogva összeállitottam :1 következő jegyzéket,
mely a betürenclet követve, tárgy szeriuti csoportositásban, folyó
szám a,htt mutatjtt. az emlitett kéziratokbau előforduló összes
énekeket. Szár:•z. ele nélkülözbetetlen acl:ttb:tlmaz az, mely azonhati tájékozó áttekintést nyujt :t régi szombatos énekes ~ö~yv váJtazatos gazdag t:nta,lmáról. Ezentul az illető éneket mmd1g ezen
túrgymutató megfelelő száma alatt fogom idézni.
..
. k a minap ismertetett ugyne') Ide tartozik a Boros Gyur!J!J
a. 1ta 1 c,a
.. )
évf. 6. l. E• kuv.
vezett • Nzombatosok réo·i köny,·e < (l. Keresz t ·-:\Iag vetü XXI.
•.
-dél ·'
,
"
.
.
...
é
hizonvo•
tekmtetben
az
I
Yl
.
me l yben eo·ynehany ének rs elvtou1u1, ~
· •
K
t
"'· leyl5 Bogdthi-kódex
·
liinzeumban
i": melyet ,Ja k·ab Elek ismertetett, eresz ·

liiagvetű XV. éYf. 1í5-184.l.

') Lugossy i. h. C, III. l. négy másolót emlit, de az utolsónak, Zák Péter kis-•olymosi rectornak irása után, >an még hat levél, melyet más kéz irt.
1
) Uj Magy. Xuzeum 1851-2. évf. II. 160-171. J.
•) Keresztény Mag>etű XV. hf. 1870-;), J.
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•
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.
.
, .
'tá' 'us förskola kon
"Y ''9!J tanar urnak, a kolozsvan um n
. 'gért,
lylyel e munlyütt is őszinte hálát mondok azon szives elözéken)se
me
kámbau támogattak.
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T. Szombatra való énekek.
l. Áldút:l tőlünk neked, szeut atyánk U ristc11. ( !. Szomfmt J'('!/'!'' ll
fa1itcí.~1'a; liT. IVnteki id/iJ·e.) 1) I. 8. (113 ");li. 7 i Ill.

3-±, (322).

2)

Az. szcut népnek Ur Isten ujulása. (Sz ombctton l'c.w ell
tanitds elütt). II. 21; III. 13 (292).
Boldogságunk szeut Uristen benned vagyon. ( I. [Ad] die 11~
,C:::.ubati .~ív e nuwe et pl'rtllclie) sire ante coldion em ef f inifu
C[untioae]). I. 68 (149 b) i II. 101.
Dicséretet az mi Istenünknek. (I. S zombat v~qél' e valú; III.
A.:: szombat c•égében tanitcis ntcín) I. 16 (124 ")i II.
26 i III. 26 (296).
5. Egész hét már tölt szépeu el. (Szombat vé!Jé1·e valú) I. 24
(123 ')i II. 24 i III. 25 (313).
Egy lélekkel mostn.n. (Tanitrís zttrinm rd,;cí1· mikoJ'I'a )

II. 29.
Egy szíYVelmost minden Ur<tt dicsérj e. (Sz01nbaton tanitris
utcínl'a ~;alcí) I . 18 (119 b) i II. 17 i III. 17 (298).
Eltöltöttük az szent szombatot. (&ombat végél'e vedd) I.
23 (122 b) i II. 23 i III. 24 (312).
Emlékezz.él meg te gyarló ember a te Istenedről. (I. Die
Sab1mtifinitn Conti01ze) I. 66 (148 b) i II. 78.
10. Felséges Isten mennynek földnek Ura. ( I. Szombaton déle 8 ti
tanitrís előtt; III. SZombnton estv el i &mitcís elütt) I. 21
(121 b) i II. 20 i III. 15. (295).
:Felséges Uristen hozzád kiáltunk. (I. Szombaton estveli
twzitds elült; III. Szombaton 1·eggeli tanitcis 1ttán1'Cl) . I.

16 (ll P); II. 15 i III. 23 (310).
----') A szombat megünneplése a zsidóknál tudvalevőleg péntek estén veszi kezdetét.
') A i'Ómai számok a lcódexeleet jelölik ugyanabban a sorrendben, a
melyben fennebb ismertettek: I. a Jancsó-kódex; II. a Kriza által ismertetett kolozsvári kódex ; III. az Akadémia által másoltatott kolozsvári kódex.
A zárjelek közt dült betükkel kitett szavak az illető énekeknek a külőnféle
kódexekben gyakran eltérő felil·ása vagy czime. Az a1·aú számjegyek azt jel~lik, a szóban forgó ének a hányadile az illető kódexben. A zá 1·,ielek leözt
kttett amb számok pedig vonatkoznak a kódexek illető lapjaira, melyeket
l-ben levelek, III-ban lapoldalole szerint utó!agosan megszámoztak. I. 8
(ll 3~) például annyit jelent, hogy az illető ének a Jancsú-kódexben a nyolczadlil: s ottan a 113. levél elsű oldalán található,

.Felséges Uristeu mennynPk földnPk U.. ('-'·
.
. •
..
l ,t, . •:JZO IIIbaf t•sfl:ell frmdrrs dott) I. 17 (ll8")i ll. 16 . lll
.•
22
Hálát <tclunk Uri I stenünknek U. 27 .
'
.
(BU:>J.
H[dát adunk Uristen, te felségednek. (Ill 1c:;
,
••
:l I
· Zúlltuat ter;ert•
ra l ú.J I. 28 i III. 66 (369).
. .
15. Jer dicsirjük a.z hatalmas kegyelmes Ur1'stent ( ~'"
•
A:J~U Jit aluu
b.

estveli tanitcis előtt) I. 15 (117 ") · II. 14. III 2

(3 04).

)

)

.

l

,J er dicsírjük ez mai napon az nagy Uristen t. (Szombrtt l'er;geli tanítás előtt) I. ll (115 a); II. 10 i III. 27 (3oi).
J er nézz reánk nagy Ur Isten. III. 3 (278).
Irgalmas Uristen szent neveelért hallgass megmost llliuket.
( I. Jlinden szontbatra jó; III. Precatio ad D eum dee ntern) I. 67 (148 b) i III. 73 (379).
I stennek sze nt népe lllost intlek (Szo mbat J'e,qgeli twlitds
előtt; III. Pénteken)I. 14 (116 b) i II. 13 i III. 27 (315).
20. Kegyességnek szent atyját, ezeknek nagy Urát. (I. Tanitás
ntánm ·va ló dél előtt; III. Pénteken) I. 10 (IH") i II.
9 i III. 28 (315).
Könyörögjünk ttz Istennek, kegyelmezzen ő népének. (I.
Szombatm; III. Gratia piet acl Dewn) I. 69 (150 a);
II. 102 i III. 7 (28±).
Környörögjünk Istennek, kegyes teremtőnknek. III. l
(275).
Látod Uram mi szándékunkat és jóra vágyódásunbt. (I.
.Die Sabbati; III. Caneia nova) clie Sabbati cwzent[i]y !)
I. 65 (14 7 "); II. 77 i III. 65 (368).
Már beállott az szent szombat. (I. 8zombat kezdetire fltnitás előtt; III. Pénteken) I. 4 (109h); II. 4; III. 31
(319).
25. Mi kegyes atyánk édes Istenünk. (Tanítás ntán és mindenkon·a; II. Pénteki idü1·e) I. 13 (116 a) j II. 12 j li.
35 (324).
Midön Istennek az ő szemei. I. Szombatra; III. Cantio
lntlcnt) I. 72 (151 b) i II. 105 i II. 77. (384).
Mindenható Ur felséges Ur Isten. (Ez akármely ·ünnep végére is jó) I. 25 (123 b) j II. 25 j III. 26 (314)..
Most kezdetik az szent szombu.t. (I. Szombat· kezdetm reggel; III. Plnteken) I. 5 (110 a) j II. 5 j III. 30 (317).

KOII:-i .~ . \\IU8L.
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Oh n:tgysá.gos fehégcs Aty:t Uriste11. (l. S:; uiiiJotoll ri/lesti
f1111itrís eliitt; IT!. H P!f!feli taniflís ufrin) I. 20 (l:::ll "):
..
IL 19 ; III. 1-1: (29-:1:).
~O. Orök a.tyn. Isten az mig élek. ( Jlill(lrn s::omll((tm jú orítrr)
IL 100.
Öszvegyültünk nagy örömmel. (8?:o 111baton J'e!meli tcwitcí.~
eliitt; III. Szent .'J!JiilckN:efrr rrrlri 8Ze llt énel.;) I. l (10 7
"); II. l ; III. H (286).
Seregeknek Istene, szenteknelc vezére. I. 28 (124 ");li. iH.
Rcrkenj fel ember. hn; már ide jöttél. ( I. Szo111brrt rl/lesf i
tanitrís e1iitt; III. Re.'f.'Jf'1i tanitds ellítt) I . l"! (122");
II. 22; Ili. 10 (288). 1).
Serhnjünk fel mindnyájan ez tHicsőséges napon. (Szom brtt J'egyeli tanitrés elíitt) I. 6 (lll a); III. 18 (299).
:).5. Szent tttyúnk, Uristcu, menny föld erős Istene. (I. Tanitcí:;
utd,lrrc ls mindenkol'l'a; III. Pénteke~~) I. 12 (J J .5");
li. 29 (316).
Szrnt törvény könyvében gya.kor helyen Isten kivánj:t.
(•'-,'zombati trwitds e1ütt utolsri idű1·e) I. 2 (107 1' ) ; II.
2; III. 23 (308).
t:lzentséges nagy n:l.pját :lz Urnak. (!. 8zomuut N.'frJeli
trrnitdsJ'rt; III. Plntel..:i iidíii'Pj IL 8; III. 32 (320).
f:zomba.tnak napja., kit s<:ent Ur h:tgya. (Szombrtfon t({ nifií8
1drínm) I. 17 (124 b); II. 30.
Szombntuak napját uagy pamncsolva. (lll. Cantio pia
die 8rrlJUrdi canendrr) II. 32; III. 8 (28.5).
40. Tekintsük meg Isten jó voltát. (8zondmti /nek) I. 19 (12.5 " ) ;
II. 3.5.

Teremtő Ur szombatja. (8zombat J'A!)geli tanítás ntd11/'(()
I. 7 (112 •); II. 6; III. 20 (302).
Ur rni Istenünk, édes lakó helyünk. (8zomurttm) I. 70
(150 h); II. 103; HI. 2 (276).
Választott szenteknek kegyes őrizi\je. (Szomlmfrtc) 111 inrlrmkorNt) I. J 9 (120 a); II. 18; III. 12 (290).
Várván, szent Ur, te inuepedet. (I. Szollibat l'e!f!Jeli trmitds
előtt; III. Ptlnteki idüJ•e) I. 3 (109 "); II. 3; III. :33
(321).
') Azonos az •Énekes könyv az hamis ntllúsukuak rontás;'tra ,at,..,
czimü tanköltenlény VIII. énekével; 1. alant. 10\1. "'·

11. Uj hold napjál'a való énekek.

45. Dicsiretes és szent nap. I. 33 (l :27'' ): II. 39.
Ac•ntmi nincs ez földi úllatok közlil>) I. 3-l: (128" l: ll. .J.Il;
ru. 81 (393).
·
·

'l'isztelcl ernher az te teremtődet. T. 3G (129 "); ] [. .J.:l.
lltút rninden teremtett állat. l. 32 (126 h); n. 38.
Vilúgbiró szentisten,seregek királ,ya.l.35(128h); IL. ±l.
III. Pesah

2

)

(Pogácsás hét) iinnepél'e való énekek.

50. Az Uristent jóvoltáról magasztaljuk hatalmúróL I. 44 ( 1:3:3 h):
II. .30; III. 61 (361).
Ü~ndúlatos az ll<tgy lstennek dolga. (Pesoh ÍIIII•JI,:I'I'
fr/llifrís után) 1. 42 (132 "): ll. 48: UT. 39 (358).

Czion hegyéről sznb:tditúcht. ( !. f>fstdu·o; 1-J. r/i,, in t•·~·
rlurrs t:espei'Cis) 1. 47 (135"); IL. fí:3; llL .'17 (:l.í.i).
Emlékezzünk az nagy lsten clolgárúl. (I. Hi.,turir(j(l rt.:
t'!f.'J]Jfrno1H1 i s,"?:rtli((rl ifrísnok) T. 4:3 (l :3:3 "); ll. -!9; ()0

(:359).
Istennek iunepi(t) szeuteW h(i, kegyes :Uuott hirek. (l. f',·.wth
napja heth-P) 3 ) l. :39 (l 3 u"): ll . ..J:;í.
55 . .T Clllehet u agy sokat szóltnuk zsidókrc'll. l. 46 (134"); ll. 52;
ll T. 62 (:36:2).
,) övcndü boldog (• letnek ('l'rr 11 itrís 1drí tll'rt) l. :Hs (l :lll'');
ll. H; LII. .5± (303).
l\[mnyei felségnek mi kik javút vúr,iuk. ( Trwitds ttfrínril
rofrí).!

Pusztílill Óreb hegynek. (l. T"nitrí:1 Pliítt) I. 37 (129 b) j
11.4:3; lll.;):) (:l.'íl).
Homlott vilúgnn k megépüU·sét. I. -l:ií ( 134 •); II. 51 j
Lll. ;)8 (:3ií7).
Go. ~ok cswl:'ti küzt b te u ilyen csudit t. (l. Po!flÍ<'sás Mf tlfolsú
uonjd/'(() T. 40 (l:ll "); II.46; UL 55 (353).
') Ki">ziiltt· Jakab R/ek. Keresztény l\[agvető XV. évf. 174 · 1·. p, A
') l. min<lig· igy írja a. héber MCt-t, ll. Pheaa-no~k, Ill. maJ'1 tao •
lllajtl l'csu- Yagy Phcsa-, maj 11 Phasr-nek irjn.
") A lit'lH•r '1)..'~~:'1 ~11'! fordítása.

:l~2

11·. Heteknek, avagy ötvenedik napnak ünnepére való énekek. I)

lly parancsoint lsten töni:•uyében. I. 53 (1 38
H. 59 .
llL (334~
'
lsten tönénye Rzerint mai mtpunk szontclt. I. 54 (1:39 ");
1' ) ;

7!). Uj e~;zteudiít nz na,gy l' rn:tk ki szeutrl igazán. l) I. .'í 5 (140 a):
n . 61 ; 111. 4o (374).
·

VII. Sanyargatásra valók. 2)
Rerrgid U risten álln::tk te el őtted. IT. 70.

IL 60; lli. H (335).
Jákob m:tgvának rendelt törvényi kiadását. I . 49 (136 h) ;
U. 5.1 ; III. ±6 (339).

YIII. Közönséges énekek.

Adjunk hálát az nagy Ur Istennek. (Reggel l'e és estvél'e trdtí
kli11..1JÖ?"gés és hálarcclás) II. 94; III. 4 (280).
Adjunk hálát miudnyájan az Atya Uristennek ( Inro crc tio)
ur. 72 (378).

Nincs ég alatt ember nép sem nemzetség. (Histúrü{ja. az
törvénykiadásnal.) I. 52 (138 "); li. 58 ; I II. 48 (340).
65. Sok drága, jav:tit ttz felséges lsten. ( I. Zsengés innep 2) I. 50
(137 "); II. 56; III. 47 ('HO).

Az jó hitü em ber sziligy ez világban. ( Igen szép fnek)

Teremtő atyát, egek szent Urát. I. 48 (136 a) ; II. 54; III.
45 (338).

l ~ Sátoros ünnepre való énekek.
Gyarló em hernek földön élete. (Az össze.CJ.1Jii:jtés iinnfprfre 8)
.. ualó) I. 60 (143 b); li. 65; III. 40 (329).
Otszegyüjtés inuepe, minden eszébe vegye. I. 59 (142 ");
.. IIl. 41 (331 L).
Osszegyüjtés ünnepe vagyon. T. 58 (142 a); II. 64; UI.
41 (331. l.).
70.

Szűnek

és szemnek világos vezére. (I. SZPdiJ-vediJI'e 4) T. 62
(145 a); II. 67.

rrunk Istenünknek örvendetes napja most. ( I. Ur sáto·rouím) I. 61 (14:1: a); II. 66.
Zsidó szentek ünnepit hivek szentül kik tartjuk 5) J. 57
(141 ");II. 63; III. 49 (442).

J~tt
UJ

VI. Uj

he uj

esztendőre való énekek.

80. Az rettenetes kerek világnak nagy erős I stane. (Ca ll!ir; pia)
III. 68 (372).
Bánatos szivem tekints az égre. ( II. Ca?ltia elegins: III.
Canlio pnlcra) II. 108 ; UI. 80 (390. l.).
Dicsiretet énekléssel montnnk Uram neked. ( I. &omlmti
(n ek; III. Hálaadás) I. 30 (l 25 h); U 36; HI. 37
(326).
El bemegyünk nagy örömmel. ( Intmitus 3) III. 75 (383).
Emlékezzél szent Ur, szabadíts meg. (1. ('rultio ol'afio Pue:
Ili. Istenhez könyör.c;f~). l. 71 (151 a); II. 104; UI. 67

(371).

39 (327).
. . III
Hálát adunk neked Mindenható. (Gratianc.m nctw,~.1
.
(376).

64 (366).

I. 51 (137 h); II. 57; III. 63 (:364).
napján vigadjunk. I. !)6 (l 41 a); II. 62; ITT.

- - --

..
') Igy a felirat I-ben ; II-ben hiányzik az elsiJ két szó. H e t ek ek
11
u..n n e .P e a héber n1,i.'1:llt'-nak, ö t v e n e d i k n a p a p ü n k ö d (a gii·
8
rog-Iatm p e n t e c os t e) szónak for<lititsa.
•) A héber 0',1.:1:1:"1 ~;, szószerinti forrlitása.
•) Az ~'CN,, ~rt-nak, a sátoros ünnep egy másik héber 1
é \ k
szószerinti forditása,
- e nevez S( ne

~'CN,, ~n egy

:)
sz e d n i, v e n n i, a héber
) löbh verRszak kihagyásával kiizi)Jte Ka

•
1

másik fortlitása.

<l o" Al b ·t M ·
·~
eJ.,
.Lgy.

'

85. Ezek hivek az szent ige. (Cantio pulcra) IH. 82 (39±).
Ezt ládd nyughatatlan felséges Uristen. (Cantio t·inficrr fs
mindenkol'?·a. ,jú) I. 64 (146 b) ; II. 76 és 90.
Hálálm,t mostn.n kegyelmes Atyánk. (Hrílaadris) II. 33; UT.

esztendő.

esztendő

~bhlll:

n. ns.

~l
l

s i Kr'zát
n n e p-re,
Zsidó Szemle II. 452. l. Felit·ása I-ben és III-ban.. s á t 0 r o tte
Iri
1
'
ll-ben hibásan: U j es z t e n d ű r e v a l ó, mi baiutra veze
.
,
ók koo é 8 orozta i. h. 164. l.
ezen éneket az UJ esztendűre val
oz
'
• k" t
és 2. ven·
l t oo bb egyebek oz az 1 .
') Közölte K a r d o~ u. o. 451. · 0 '
é
ódositáasal.
t"0 bb apróbb onk nyes m
szak k1hagyásáyal s ennek kovetkeztén.
énekkel vége szakad. A sa•) Igy H., hol a kódex elsű részenek e~en iivánvalóan kimaradtak,
nyargatási napra való többi énekek, melyek 1 ~\:yé kes könyvekben mint
legaláhh réRzhen azok lehetnek, melyek az u3a
ne
K i Jlll n r n a p j á r a v a 1 ó k előfordulnak.
") Azaz, a templomba valú belépé~kor.
00

•

00

•

. \ SZO}Ill.\TQ);OK.

Hálút ~•dunk Ur::tm tc nékc(l. (l f ála ndds) II. 34; liT.
38 (326).
90. Hn,talm:ts gazdag, bökezü. (1. Ha üt elh álálJ'a minden ün nepen mondhaf,zi; III. Hálaadás) I. 31 (12 6 " ) ; IT. 37 ;
IlL 36 (325).
l ~tcn, ki vn.gy nap és vil:íg. ( Oratio a vespe1·is) II. 106; I II.,
6 (282).
Járuljunk mi az ég örök Ur Istenéhez. Invocrtfio ante contioncm) III. 69 (374).
J crtek elé szent Istennek mindcn hivei. II. 95.
Megadja meg Isten. (Consolrtfru·ia in r(fjlictioniÚlts) III.
87 (385).
95 . l\Icnnybeli Uristen hallgass meg engemet. ( PI'eccdio arl 1Jew11
z:it·e11tem) III. U (381).
Nagy hálát n.cljunk az Atyn. [stennek. (G1·atim·wn rrrfio
pro exMúito JJiessia) [Il. 52 (348).
Ne utálj meg Uram én sok büneimért. III. 76 (383).
Oh mennyei n:ogy holdogsúg. (htenes szép dicsh et) UI.
5 (281).
Oh nagy jó szeut I sten. TTf. 74 (388).
100. Szent kegyelmes Szent l -r. ( !JI. Akríl'mikoJ· ,·o) IT. 68;
III. J l (289).
Tekintsük meg Isten jóvoltát. (Étel után)'(l valú) Il. 35.
Uristen ki az napot estvón. 1) (('a11tio pnlchm elr~yruzfi,sima
quoqne) IT. 109.

IX. Halottas énekek.
Az testi halál, mely Adám miatt. (Cantio .fwu·únd is)
II. 110.
Isten világ kőszikl:íj::t. (!!JOZ (/Z l'1) n. ] ] 2.
105. Nyugodjék már n.z ií lelke hékess(•glJe. (J 1. lll).

X. Tanköltemények.
Az nagy "Cr Isteunek, kik fogadást tüttünk. If. 96.
Az üdvességnek ntjám tttnitó ének. (Ú p nzlm·i ríllnt n·rlrl j,í/
eszedbe) II. 4 7. 2)
') Közinte K1·iza, Uj Magy. Mnzeum, 18f>l-"2. évf. ]1. 169. J.
") EHlfordul a Szombatosol• dyi /cü"yvéhen is ; 1. Boros Kere"ztt·ny
llagvetö XXI. évf. !4, 1.
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Christus Urunk mondjn.,
miuclen megh·tll
. . (r'_
. .
.
, g,tssn..
~...onltn pw
et obse n;atu rhyna ex nwltonw 1 r7 · t·. p. ,.f
le t.~
1oJ et o ntm
Ch dsti et Apostolo1'um COilCI'i"tu
pro monen d.a D et· ecc-'
r
lesia) I. 74 (153 b); U 85.
Í<.;nekes könyv (I. énekek) az hamis vnlla'
. t'asara.
,
,, ' sokunk,, rou
(L romlására) és az igaz vn.llásnak minden részeinek
megmutatására. I. 7 5. (355 h); II. 93 l)
Ez énekök renddel igy következnek:
J. Iiogy az K,.isztus az .1zJostolokl•al rgyetemben a~ pharizeu.yokkol
C[J!J

1:alláson volt, é~ egyar<Í11t ma;;yará :tál, az .<zen t lnist, az

Istennek egy l'olta felől ú egyel Üliillellelc. ( All két rés:óől. ~/

ll. Az uj sz{fvetségről s tó'bb dolgokról. 3)
11!. Az sidó hii tről. 4)

I V. Az iiro'k választásról, é.~ hogy liirvénynek r·.•e/P/,NlPtibm egy óüwi•
embe1· sem üdveziilhet.

5

V . A z megigaz ulásnak rnódjáról. 6)

VI. A:: igaz p oenitentiá1·ól es annak minden nemeir(i/. 7)
T'JI. A z igaz isteni

tiszteletről.

T' III. ..J z isten igéjéne], igazán mló holl!Jrtl<í.•árc)/.

IX. Az

8;

l:iinyiirgésről, éncklésr/íl és biUtr/íl.

') Ezen terjedelmes költemény ki1·étele,en nem kezdű sor, hanem
czime szerint ;-an felvéve, mivel a henne eWfor<lnlú egyes énekek rövidebben
és világosabban az illető számok szerint itlézhetiik. l-ben csak az elsí\ ének
két. r észe, a máso<lik, negyedik ének, és az ötödik éneknek eleje áll, hol a
kéziratnak a "21. versszakkal vége szaka<!; 11. teljesen közli min<l nz éneke·
k et. ltt következő tartalomjegyzékúk szintén 11-bű\ Yan véw.
') II-ben mincl a két rész két,zer áll, itt valamint e kóuex iO. és 80.
énekében.
') U-ben méokúlön a 81. énekheu i~.
•
0
11
') ] 1.-ben mé o- a 82. {:;" bizonyos eltér~sekkel a 64. ének~n_ • u
-~
.
..
f
r
·
ssal
·
azonk1vul
tan t ohn helyen _\. z a p 0 , t n 1 i i g a z h 1 t r" 1 e Jra
'
Jálhat ó még a Szombalosok ré!Ji könyvében, l. Boros i. b., n. o.
.

') li-ben még külön a 83. ém·kben.
•) ll -ben méO" külön n 84. énekben.
•AJálhat6, ép"""' I.
"'
· t külön ének "'
') ll-ben Hd· g a 7;,. énekben is llllll
•
.A, és Til. :il
G3 (l·!' b
·
.. ..
k · smerné felirat ....
u ) . \ z ki lll a g :\ t b u ll n s n e l
~ 1 tt.ltea•
(:i45) Az ücl,· pzftlésnek módjár61 való én~k
sa

..,.J

<lií<lik : i"<h-üz iilendií em hernek poenitentiát kell tartam.

')

.

~.;;..--------------------------------....lia.------ · ---~E_,z....:.t.!..,....:"..::a..::l:..::ll..::ll..::ll..:::.
lt a

•z<>mhlltra '

310· ~neket

1. fent, ss. as. a.
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KOliN SÁMUEJ,.

X. .J z i,qaz alamizsndll:odcím·ól.

1)

XI. Az lclkiismeretről.
XJ l. Az Krisztus lwlálá1·ól bőségesen annak minden módjairól, .~idól· nak
mostani állapotjokr6l, mú·el hogy az .Tezus Kri8ztu ..t nrm i8mrrik, mostani iiclőnelc és az szent ú·ásnak folyó.sá1'1J7. A.~ igaz
tanitót mú·ől ismerzi· meq.

A

szamárfő.

XIII. Az Ur vacsorájá1·6l és az mosódás1·ól.
XIV. A z iinnepekl·ől, vér1·ől, fojtottról és je1·telmes eledeb·ől.
XV. A z gyiilelcó'ző helyről, a temet!cezés?·ől, a lcalandá?·iom1·ól, álmm·6l,
jó"vendó'lésről.

l l O. Isten törvényének megtartására tanító ének. II. 98.
Ez éneknek első ?'észe ez :
I. Tudjad ember és jól eszedben vegyed.
:!Jfásodik d sze ez Éneknek:
II. Csak egyedül n.z egy Istent imádja<l
Ha1·madik 1'észe :
III. Ha megadod minden tartozásodat.
Negyedik 1·észe :
IV. Halljátok meg tü birák és tiszttartók.
') II-ben még a 72. énekben is; I. 72 (1:;2 a.) mint külün ének a l arn i z s n á r ó l czim alatt.

Budapest.
KoHN SÁMUEl~.

(Folytatása következik.)

Calumni nro nndacter, scmper alif1uitl hn.eret. Akármily vakmerő legyen a rágalom, hogy mindig ragad valami. azt alig tapa~z

tn.lta vnlaki oly keservesen, mint a zsidó nép. A rágalom ir;ínti
annyira >alami >oliiuk sziiletett ro~,z
indulat kihatását szeretem látni, miut inkább annak biznnyitélcút, hogy n.z erkölcsi világban az igazság n.z eredeti és annak
föltevése természetes; a hiszékenység gyakran onun.n sz;írmazik.
hogy nem hirunk puszta koholmáuyra gondolni, midőu akii rmilyrn
még a leghihetetlenebb állitássnl állunk szemhm1. A tudósok mPg
rpeu oly úrtatbn emberfajta, mely nem könnyen hajland(, mPrií
hazugságot fülteuni, a hol valn.mi irottnl van dolga.
V n.lahftnyszor hallom, hogy nz úkorbrm keringott valnmi
zsidóellenes koholmány fonásám nlm<ltn.k, azon rí•gi :ttlom(lr:l kt•IJ
emlélceznem, mely Nagy :B'rigyesriíl szól. Egyszer a:>: elmés kirúlynak kedve kerekedett, hogy egész twlós akntlémiflj(, t felü ltcssc. Az •n
kérdést tette elejé be, mért veszít súly;íhúl a hn.L mikor vizhcn mí•rik Tuczatonként jelentkeztek n. szellemes fdrldrk. n mcglepií
megoldúsok, kételkedett iR ogy p(n· tudós pn,rúk;t, vajjon IH'Ill
vnlrtmi véletlenre vezethető-o viss?.a. a lcir:'dy mcgfigyrlésc, ,tp a
mérleghez nem nyultak és nem fr lelt Ren ki: li'ds6geR umm. h·í·fálni méltóztntott.
előzékenységben nem

A rosszaka.ró régi mcRék folytonos tudú~ mrgvitatása mí•g
nzon félrevozetií lwnyomúst i~ kelti, milttha az illető h:tzugs;ígok
az ókorhan 'alóhan miml últ.al(mos hiriick és Plterjctltrk lettrk
volna és az irodalmi termókok tr•lví·k vPliik. A'/, u. n. onolatria, vagy
szamárimful(tR v:'tdjúról p. o. :umyit írtak í•s írnak, hogy azt hinné
:tz emhrr, hogy nem mnr:ult rhnk az ókorhúl irú, ki a zsitlókat
csak <'mliti ós cgynttnJ no ismételn(• :tm:tz ftltalftnosnak és vilftghirünek v(·Jt rágalmat. ']'ény leg awnhan a tanuk látf;zólagos soknsrtga hftrom Íróvá törpül és n. három is ugyanazon egy forrásr:\
ver.ethetll vis,;zn.. A hítrom i ró a követke'/,Ö: Diodorus Siculu ,
Apion (•s Damokritus. Az elsil szerint Antioehus Sitletes barátjai
azt hosz{•]t.bk volna Antioehus Epiphnnesről, hogy midön 1\ jeru22*

tC.\UJ:')L\NN ll ..\. VIO,

zs:Ucmi templomot elfoglalta, a, lmstrlyhan kőfaragványt látott:
za,máron ülő é l\Iózesnek lá.tszó nngy szakillu embert. ki könyvet tartott kezében . .Apion e csoport helyett csak a szamarat említi: midőn .Antiocbus ezt a templomban találta, nyilvánvalóvá
lett, hogy a zsidók szamarn,t imádnak Végre a különben isnwretlen Damokritus. kinek töredékét Suidas örökítette meg,
ugyana.zt mondja, csak hogy nála az Apion említette szamárból
csak az aranyfő maradt meg, mélyet isteni imádásban részesítettek a zsillók. Tacitus, a kire rendesen hivatkoznak, nem tartozik
ide, mert csak arról szól, hogy n, szamn,mt szent emlékül őrizték a
templombau . nem pedig, hogy istenítették Hiszen elég világosan
beszél az egyik helyen.Historiae V, 9, n, zsidók láthatatlan Istenéről;
hogy említbette volna. hát pár fejezettel előbb Y, 4 a szamm·at isten gya.nánt. Pluta,rchus szintén csa,k a, zsidók hálájáról a szn,már
iránt, nem a,nnak imádásáról tesz említést.
De a tudósok nem él'ték be ezen helyekkel, hanem valósággnJ neki indultak szamárvadászni. Mintha Sául király ideje
óta n, szamank keresését mindig korona jutalmazná, úgy hajhászták a zsidóktól istenített szamaralmt az egész ókori irodaJom
területén. És mit nem taJál az ember, ha 'elszántan és biztos
várakozással keresi! :Jlidőn Martin,] is egyik epigrammjában a:r.t
mondja egy zsidónn,k: jura per Anchialum, Voss hamar előáll
e javitással: aucharium: esküelj a szamárra. cTuvenalis hires
versében: nil praeter nubes et coeli numerr adorant, melyben n
zsidó istenfélökről 1) monclatik, hogy a felhőkön és az ég Istenségén kivül nem imádnak semmit, coeli szót cilli-Te javítják, az ég
hirtelenül szamán·á változik. Midőn Petrinus Arbiter töreelékeiben hasonlóképen a zsillóknak az ég istenitése tulajclonítn.tott:
.Jntlacns liect . . . . .
. . . . . co<' li

BllllltlU\R

afh-occt auril'ula~.

természetes, hogy itt is a szamár füleit találják: a coeliből cilli
lesz. A későhbi római történetíró Florus azt beszéli, hogy Pom pejus, a ki, valamint előtte Antiochus Epiphanes, szintén behatolt a
jeruzsálemi templom legszentebb helyébe, nem talált ott semmit,
de. a szöveg annyira el van rontva a kéziratokban, hogy helyes
olvasása még nincs eldöntve. Hanem mivel itt is előforelul a coe1)

V. ö. Bel'llflJJR .!., Ge~. Abhantllnng('ll II. kiit. 7 7. l.

]um szú. clJhiíl cillumot csinúltak és Pompe,iu:; i-; taunskO!lik a
~zuntélyhen lírzött szamár mellett. Ezen ütletekhez, meb·eket
Oiist·J' 1) és Rösch g) gondosau állítotbtk üs,ze értekezéseÚdJen.
most még egy ujabb járul, mely Krousz F. X.-nek 3) kiiszi)nhetlí.
Ismeretes tény. hogy n theodosiusi kóclexben két ízben említtetik
n zsi<lók és a samn.ritánusok között egy harmaclik íallásfelekezet. melyet egyebütt nem tal:ílunk. :1. cuPlicola" felekezete. :Xevezett tudós végre kisütötte, miben rejlett ezen párt uj hahonájának hüne, novum crimen superstitioni ·; szamárim{ulók 1oltak:
cillicolae, nem égimáclók: coelicolae.
Ez utóbbi ötletektől eltekintve. mindössze csak három helyen
találkozunk a régi irodalomban azon állítássaL hogy szrtm:ír találtatott a zsidók szentélyében. De a három hely bizonyosan ugyanazon egy forrásra 1ezethető vissza. Talán P osicionius 1agy Apollonius :Molo elveszett zsidóellenes irataiból ment át az őrült koholmány a többi iró mlí1eibe. De megczáfolhatatlan tény. hogy egyebütt nincs sehol nyoma e koholmány elterjedt 1oltának és hogy az
első iró, a ki egyáltalában említi, Diodorus egy emberi. szamáron
ülő képrőL nem pedig istenített szamárról beszél. ::\Iár most Anti ..
ochus Epiphanes eléggé megmutatta. milyen gonosz inrhllattal
viseltetett a zsidók iránt. úgy hogy a legképtelenebb rúgalom is
föltehető tőle. De lehet, hogy nem is ő e rágnlorn igazi szerzője,
hanem érzületének vaJamely örököse Antiochus Sidetes barátjai
között. ki ő neki tulajdonitotta :t ,,-Lkmerő hazugságot, mivel
neki volt először aJkalma u pogányok közt bepillantani a jeruzsálemi szentély titkaiba,. Elég az hozzá. egyetlen egy embernek hazug
nyilatkoMtán alapszik az egész vád.
De núnelen állitásnak kell, hogy oka, alapja legyen, legyen
az igazi vagy téves, így vélekedik •• tmlósok igazságszeretete.
Keressük tehát nz okát .
A tudósok többsége Antiochus király állítását - minthogy
merő koholmányt, hazugságot nem tehetünk fel - tévedésre vezeti
vissz:1., nyelvire vagy ténylegesre. De mit beszélek a kírály állitá1) L l;ü.;u· A. nagybecsli eikké t. Die Berich te des klassischen ·Alt~r
thums iiber die Religion der J tHleu. a tiibingi Theologiaebe Quartalscbnft
[JO-ik kötetébcu565-63i ll.
2) R 1isch ll. Caput asiuinum czimii tanulmánya, Theologiaebe Studien und Kritiken :>.i-ik kötetcben 523-f>44. ll.
a; L. das Spottl'rncifix vom Palatin und ein neueutdecktes Graftito,
Freiburg, ltli2.) 26. l,

KAm'i\l \:\1N IÜl'! D.

t>áról! Hiszen a tudós rnn.gyarázók
meafeledkeztek
.._,
o
· · (·uTól
_
, bor:ry
b
a
kérdésben levő ~·ágalorn v~tbmely egyéntől származott és úgy
bánn;tk vele, mmthn. népmese voln<t. A.zt mondták némelyek,
hogy üz egész szamárvád az Egyiptomban fennállott Oniasternplom 'Qvdo•l név félreértésén alapszik, mely megnevezést ővoc; szóval
hozták összefüggésbe. Mások arrra gondolnak, hogy a szentinísbau
előforduló e kifejezést :111,, 'i:.l a szamár kopt nevével (IIIEQ) föl~serélték. l\I~g H ul é~y 1) .is osztozik ezen fur<o véleményben, melyet
ö csak <Umy1bnn rnodosit, hogy n legszentebb Istennév kiejtése
IAQ egyenlő n. kopt nyelvben szamnmt jelentő szóv<ol. Ezen
mngyaráz:1tokkal kapcsobtban áll, <t melyre Bloch IL utnlt e
lapokban (l\1.-Zs. Sz. III. 17.), Cassel P. legujabb kisérlete a,
ki a ti z parancs első sztwában és ennek állítólag ••" o0' 0·· 1•0·· O' OVO<;
.,'
0
szóval egyenlő hangzásában látj<t a hirheclt r ágnlom csiráját. Mind
e ~zell.~mes , ötlete~mek cs:tk egy n hibájuk : hogy nem igazak.
M~r knnclulo pontJ uk helytelen. Mi bizonyítja, hogy épen A.lexandnában keletkezett n. vád, hogy egyáltalában a nép száján kelettkezett, holott csak anól értesülünk az emlitett forrásokbo'l h
' ogy
egyetlen egy emberre mcgy vissza? A kopt nyelvből vett mttgyarázat meg a:attomos petitio principiivel jár, mert egyszerUen fölteszi,
ho~y .n ..negybetüs, Istennevet IAQ-nak ejtették ki, míg ungyou
:,~tlos?~mu. ~.o~y mar akkor tiltva volt e név kiejtése. Mily nyomós
Joltevesek iuzodnek renelesen ilyen könnyü szerrel oda dobott
ötletekhez, legjobban bizonyitjaHalévy, a ki nem átallja kijelenteni,
hogy <t tetmgmmmaton kiejtésének tilalmn Alexandriában keletk.ezett és csak onnan ment át Pnlesztináb[t és az egész zsidóságba
(1. h. 1_73. L). Az erldig említett mngy<trázatoknál még képtelenebheket IS koczk-iztattak · a·rm u t a lt a lr, h ogy a,,,~ szo' a szentu·ásban
·
L

'

L

•

•

egysz:r: D~~t .. 32, 12, Isten nevét, másszor pedig, Hós. 8, 9, <t vn.cl
s~a~~u:et ~Isen, vagy n.rra, hogy az ou?(.(VÓs (ég) szót gyakran így
rov1chtik r,uw,, De h·tgyJ'uk , . , 1 t fil l . .
.
,
, . ..
, ~·
,
mar eze w a o og1a1 garnboncz1ákat
e~ te~'.Jl~nk at ~zo~ magyarázati kisérletekre, melyek tényleges
ttvedesi~ vezetik VIssza a szn.márimú.clás állítását.
}Il
, vel lehetetlen -- ,.'tzt monclJ·a' k - A n t'10ch usna k mero"
h_azugsagot tulajdonitaui, okvetetleulil föl kell tenni, hogy valamit
~a~ott a ~zentélyben, mit ő tóvesen szamárnak nézett. Néme-~ ~-- szennt a kerubok alakjáhan szamárfőt látott. 1\Iások a
1
) Revue des études j ui veR, IX. 1 i ·L 1.
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frigyli'ttln előtt őrzött m<tnnamértékre golHlolnak mPlynPk héber
ucve :~1)..' (Exod. 16,3 3) könnyen összetéveszteth etett a -·-:;sz:tmár szÓV[tl. Eltekintve a második ötletben rej lő meggondolatlanságtól - szerinte t. i. Antiochus héLerül értett >olna
mindakét
magyarázat abban a nagy hibában szenvecl, hogy az első templomot fölcserélik n, másodikkal, melyben sem kerubok ala,kja sem
ómer nem volt. G1·i.itz 1) először figyelmeztetett a rrn.. hogy '' templom legszentebb helyén n.z u. n. :1'iiltl p~ volt, vn.gyis » alapkő«,
melyen egy másik kő emelkedett felső malomkő alakjában; minthogy pedig ennek - vagy a mint G. helytelenül mondjn., az alsó
malomkőnek - ő•1os a görög neve, kiderül, honnan származik
a szn.mármese. De eltekintve attól, hogy csak egy, nem pedig két
»alapkőről « olvasunk a forrásokban, mi hn.szna ezen magyarázatnak, hiszen Antiochus most is hazugsághan maracl. mivel csak nem
nézbette n. követ nagy szakállas és könyvet tartó emberalaknn.k, és
hogy épen akkor, midőn berohant, tóratekercs feküdt volna a
kövön, nehéz elképzelni. lVIinelennek daczára ezen magyarázntot
némi módositással elfogadták Antiochus eleve föltette volna a
zsidóknál a Typhon imádását ; midőn teMt az üres szentélyben
egyedül a követ látta, mely a régieknel Typhon képének vétetett,
jogg<tl állíthatta,, hogy ezt látta. Typhon képének pedig használták a szamam t is, ugy hogy későbben egyszerUen megváltoztatták a
király megfigyelését az egyik kép helyett a másibt téve, s n.zt
állitották hogy Typhon képét, t. i. szamn.mt talált a templomb;w. Azonban e foltevés elesik azon másikkal együtt, melyen
alapszik, hogy t. i. a pogány kirily va.l[tmi vár<"tkozással lépett
volna <1 szentélybe, és .hogy a pogi'myok a zsidókat Typhonbau
hivőknek t[trtották.
Ez utóbbi föltevés nem más, mint egy eltemetettnek vélt
tudományos bogár szornoru öröksége vagy fölelevenitése. A szamármese eddigi emlitett magyn.r[tzatai magától értetődőnek veszik, hogy bármikép keletkezik a szamár imádás vádja, egy csepp
történeti igazság sem rejlik benne. Usak DaumPr G. Fr.-nek jutott a kétes dicsöség, hogy <1. ri~gi zsidóknál határozott szamáristenitést t[l,lált, melynek nyomait mindenhol látta, a hol más
szemek nem vennék észre. »Der Feuer- und :i\folochdieust det·
1
) Monatschrift flir Geschichte und Wiaseoschaft des Judenthume
21-ik köt. 197. l,

alten Hebri\ er << czimü könyv('bcn fejtegeti, hogy tt I-hal Pcor
kultn ' za nem volt egyéb szamúrimádúsnál, melyet különben szépnek, mélygondolntn és emberhez ruóltónn,k mond, hisz nem egyéh
mint ·a,z érzékiség istenitésc. ft sznmá r valób ~w rtz ó zsidó istcntisztelet egyik kö zpontj~t 1olt. D e nz eszeveszett tudákosság ezen
f:tttyúhajtúsát még felülmultrt egy osztrák buvár eszelőskö
dése, ki. n, mint látszik, n,z ókor elveszett zsidóellenes imtrti~
n:.t.k sejthető tn,rtnJmát képzeletből ipn,rkodott helyre állitn.ni:
Trallpt J ózsefnek 1) nem kellettek világos, kétségt elen tanúbizonyságok, ő benső, sejtett okokból következtette, hogy mért kellett az
ókorunk a zsidósúgot mint Typhon szülöttjét és n, zsidókat Typhon embereinek tekintenie. A szamár vádnrtk :t Typhomuti
való összeköttetése kisértetként járt a komolyabb tudománybnn.
J[o!"u's és 1lfiiller J. G. egykoru kntat ásai szerint, melyekhez későbben Pleyfp W. is csatlakozott, nz egyiptomi rabszolgaságban
sínlődő Izmélnél a Moloch-Typhon-imádása uralkodott, mely
~ényből az alexandriai zsidógyülölet a szamárfőről való rágalmat
IS fn.ragta 10lna. Ennek a felfogásunk kihatását látjuk még Göser
és Rösch gondos és elfogubtlan értekezéseiben is, midőn rtz egész
vádat a T!phonhitnek a zsidókra vn,ló átviteléből származtatják.
De kl nem látja, hogy áthidalhatatlan ür tátong a régi zsidók
állítólagos egyiptomi vallása és a szintén csak állitólag Alexandriában fölmerült zsidóellenes koholmány között. Ki őrizte volna
meg Egyiptomban rtz egyszeri rabszolgák balhitét hií. emlékezetben! Ha valóban a Typhon imádásával vádolták rt zsidókat, akkor ez csal<: vallástörténeti sejtelme volt az alexandriai bölcsészekn_e~. :nelyet ők, mint Philo maga is, az arany borjuról való
szentn·asi elbeszélésből levezett ek De mindenesetre a módositott
t~phoni elmélet szerint az Antiochus-féle állitás puszt~t hn,zug~ag, mert az egyszeri zsidók állat-, illetve szamár-imádása Mózes
ota nyomtalanul kiveszett.
. D~ az eredetileg n.lkalmrtsint csak egyetlen egy ü·óra visz-

szavihető
az irodalo mb'l
· '
· ,
'
.. , , ráaalom
, ,.,
~
o a,rt sz1vargott
a h1szekeny
nepek

k?ze, alta~anosa~ h1tt közhelylyé vált. Minő szivóssággal tartotta
tonn mag~t, legJo?ban megitélhetjük a tényből, hogy a zsidóktól
~e~:resztenyek:e lS átment, kik ellen legalább két évszázrtdon át
~atatlan allandósággal ismételték a szamár-imádás vádját.
Erhalt

1
) Mittheilungen der k k c t 1
. .
d .B
· · en ra commiSSJOn zur Erforschunoo und
ung er audenkmale XIII. évf. 150-168. l.
.,

\ SZ .\

'J Í R Fi).

"\Ti nucins .Felix és T ertnlli anns ebbeli adahi. legjob h megvilitgitítst nyertek ~tzon képekben, melyek r.ínk maradtak, mint at:
egyszeri ker esztényellenes gúny tényleges kép1iselöi. Legismeretesebb ~• Sttfanon i és Jfiinte1· 1) által közölt >ésett kö. melyen a
szamár miut szónok vagy iskohmoster ábrázoltatik két tanitványnyal előtte, és két hátsó lábán állva. Renon 2 ) még egy szamárfejü
könyvettartó ember agyagképét is ide számítja, melyet szintén :t
keresztény I sten kigúnyolásának tekint. 'fertullianus elbeszélésének legmeglepőbb megerősítése azonban kétségkivül azon 1856han a capitolinmi császárpaloták romjaiban talált graffito, mely
•t gúnyfeszület neve alatt nemsokárD, egy egész irochlmat inditott
meg. Ez :t falvakolntba valnmi éles szerszúmmal bekörmölt kép,
mely ~•zóta az egész faldarabbal együtt ki1ágatván. a Kircherféle muzeumban Rómában >an kiállit va, egy szamR.rfejü és T képü
feszületre vert embert mutat, a ki előtt egy imádó férfiu áll.
A kép alatti felirat ekképen hangzik:

AAE
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:\Iár nem kételkedik ma senki abban. hogy ezen felirat egyszerüen, a mint az első magyarázója, Garrucci 3) helyesen értelmezte, igy olvasandó: 'AA.E~C.ÍiiEvo~ oE~~cw[-E]Ikóv, Alexamenos
imádja az istent. Hogy nem hiányzik itt semmi , és hogy az egész
kifejezés kétségtelen és kifogástabn, legjobban kiclerítette Bunays Jakab a zsidó istenfélők római és görög megnevezéséről
szóló klasszikus értekezésében 4). :J.Iivel a képet a palota pedago- .
giumában v~tgy inkább katonai örszobájában találták, kétség nem
fér ahhoz, hogy valami dun<t katonaélczczel állunk szemben, a
mint ugyanazon termekben még akárhány ilyen katonai feliratra
vagy körmölésre :tkaclt:tk. Valami pogány ki akarta gúnyolni
Alexamenos keresztény pajtását nz által, hogy falra karczolta,
~t mért szamárfejíi és keresztre feszített istenét imádja. Csakis
Hcmpt akart az ábrázolt emberben zsidóra ismerni, n mely fel-

l) Kraus a. i. h. l O. l. és a táblát.
2) L'Antichriste 40. l. l. j. és Marc-Aurcle 64-65. l.
3) L. Storia della artc cristiana V. köt., a 4 7 3-ik tábla magyarázó
szövegét.

4) Gesammeltc Abhaudluugen ll. köt. 7 7.
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mérlő vád, ugy hogy ebben a gmifitóban egyszersmm anuJat és
sircmlékét tekinthetjük.
.
A crnosztikusoktól eltekintve, kiknél valóban mmt gemmákon és
emlékeken láthatjuk, a sznmámak valami titokszer(í
'elképes szerep jutott, nem hallunk többé a sza~árimádásról,
!em mint >ál1ról. sem mint vallástörténeti
Es ez az egyetlen öneudetes mozumat ebben az egész szomoru áttekintetben,
hogy a balhiedelmet végül épenséggel kiveszettnek, eltemetettnek
uyilvánithatjuk, a hogy épen e fölfoghatatlan koholmány történetéből merithetjük azon meggyőződést, hogy a legszívósabb rágn.lomnn,k és htl.zugságn:l.k is valahára ki kell pusztulnia.
"Cgyauazon Antiochus Epiphauestől ered egy másik, de
kegyetlenebb rágalom is, a mely a kereszténység, de még inkább
:1. zsidóság történetében szomoru lapokat tölt be. Ugyanabban a
szentélyben, tt hol a szamarat találtn., látott ő egy görögöt is, kit
a zsidók templomukban hizlaltak, hogy aztán a miut náluk szokásos, ünnepélyesen fölkonczolják és beleit megemészszék Ezen
görög utódjai még bejárják az országokat vérlázító bosszukiáltássn.l, mig a szn.márfő-imádók vádja régen pihenni tért a történet sirkertjébe. Az egyik vád közömbös, ártatlan volt a másíkhoz
képest, de egy anya szülte; túlélhette az egyik a másikat, de ki
kell ennek is vesznie, mint kiveszett amaz. A tudósok' ennek az
eredetét is kutatták, mely iparkodásnak természetesen .még kevesebb eredménye volt mint a másiknak. Elbeszéltem az ikertestvérek történetéből az egyikét, az ártatlanabbét. A tanulság, mely
belőle levonható, a következő: A rágn.lomnak lehet története, szivós tartama, de nem sziikséges, hogy tényleges oka legyen; végre
és végképen
az igazság, hanem a
a szemtelen hazugság is komoly és számba veendő történeti h~talom a világon.
Budapest.
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ig:a:gntó~ ~rdgjelen ket~zer havonként 2 h ·c n, kiadja ~ülrkuR Ramu Burla1

'1. » J[ao·,·ar ílsidó Ifjuság Lapja«. Szcrkcs:;"ti Halá.sz Xándor j,kola·

~cRtcn.

Ara cgtisz évre ± frt.- 2. Elbeszélések a multbúl éRjcknböl. ll'ta
dr. Lelmwnn, mainzi rabbi és a:;" »Israelit « szerkesz töj e. Forelitotta Gros.;
Yildor. Kiadják Singer Ede és testvére Székesfehérvárott, 1886. l fiiz.
k. 8-r. 12 6 old.

Zsidó körökben nem ritka a panasz, hogy az indifferentizmus folytou mgyobb tért hódít nemcsn.k n.z intelligensebb, de
a kevésbbé intelligens körökben is; hogy n vallásos dolgok iránti
érdeklődés mindinkább csökkenik, hogy ennek következtében tt
hitélet a zsidó család körében fölötte laza, n minek természetes
következménye gyanánt az ifjuság minclinkább elidegened~k ősei
vallásától, ennek követelményeit nem ismeri, szertartásait nem
érti. Sok az igazság ebben a panaszb:m.
Mert évtizedek előtt, mikor még a zsidó csn.lád szigorú volt
tt zsidó szertartások megtartásában is, a fiú 'vagy leány minden
további útmutatás nélkül is megtn.núlta n.pjától és anyjától
mindazokat a szertartásokat, melyek :t benső melegséget sohasem nélkülözött zsidó csaláeli élettel úgyszólván össze voltak
forrva ; sőt igen sok lelki örömnek képezték el. nem apadó .forrásait. Ezek a szertartások, melyeknek mélyebb Jelentős~gét Igen
·'l Ismerte
.
. , fi,u es
, l eany,
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nagy része előtt még hn·bol
.
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tesek· Mert egészen más
az, tudomással birni valamiről,
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.
·
megteszünk s mlnek időközönkinti visszatértét örömmel várjuk, mint ~gy gyorsanmúló tanórán alkalmi magyarázat után megismerkedm vele, hogy
ismét - elfelejtsük.

ZSIDÓ IF.JUS,i.GI IR.\.T(JK.

.A csalúd kebelében a ha gyományképen szentnck t:trtott
szertnxtás tápot <1dott a gyermeki kedélynek s a kedély utján
maradnndó nyomobt hagyott az értelemheu és elmébe11. A megfordított út hidegen hagyja sokszor a, kedélyt, a vallásos cselekvés irúnti érzék kivés7. és évek multán beáll az indifferenti:~,mns.
mely nem találhat érdeket valamiben, mihez teljesen hi{myzik
érzéke.
A l)<LUasz tehát jogosult. A baj létezik, de miképon lehetne
rajta segíteni?
A z indifferentizmus oppugnálását minden időben megkisérlették Izrnél jobbjai. És ritkán hiába . Nemcsak a sötétebb középkor. a derültebb njkor, sőt a jelenkor is bebizonyította, hogy n,
zsidó tud a vnllásáért szenvedni, bántalmakat eltürni s a mellőz
tetést béketüréssel elviselni ; veleszületett optimizmusa nem engedte meg, hogy elkeseredése szélsőségekre ragadja igaztn,lan
bántalmazói iránt. S ba indifferentizmusról beszélünk, jól tudjuk
:tzt, hogy ez nem oly általános még s hogy ennek előidézésében
külső körülmények ép oly nagy befolyással voltak értve ezek
alatt a zsidók polgári és politikai életéhen az utolsó évtizedekben
végbemenő átalakulásokat és sok mást. A mi izoláló van a zsidóságban és :1nnak szertartásaiban. azt a teljesen összeolvadni akaró
intelligens körök legjobban érezhették s amaz összeolvadás bizonyos konczessziók nélkül nem történhetett. A magyar zsidóság
nincs engedmények s e szervezkedés hiányát érezzük minden
téren. E sz01·vezet hiányában kisérlet marad ugyan minden jn,vitási törekvés, de azért igen becses és használható anyag, hu egyszer n, szervezkeclés n, végleges előkészülés studiumábu lép.
Első sorbn,n a zsidó hit-életet emelni kell. S erre nézve nem
vagyunk tényezők hiányában. Ilyen a sajtó is. Mai naps:í.g hatalommá nőtte ki magát. Nemcsak az általános, hanem a felekezeti
is. Csak Német- Angol- és Francziaországra kell utalnunk, hol
a zsidó felekezeti sajtó bámulatra méltó eredményeket vívott ki a
hit-élet emelése körül, a zsidó községi élet minden ágában.
Nálunk a zsidó felekezeti sajtó rövidebb keletü, ele TellceJ'nek és Deutsch Henriknek »Magya,r Izraelitá«-ja nem kevés érdemet szerzett a h::ttvanas években s a hetvenes évek elején. A
tudós és értelmes osztály számára a Magyar-Zsidó Szemle szelgáltat most a zsidó felekezeti érclekeknek, egybekötve n, tudományt
a,z élettel, az irodalmat a társadalommal, maguknak a zsidók
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Azért örömmel üdvözöltük azt a két vállalatot melynelg . ~ ·
' '
l
( ~tmcrt
ismertetésünk fölé írtuk
A »Magyar-Zsidó Ifjuság Lapja« már nevével mutatja,
hogy mit ak:11'. Maga a szerkesztö, ki egy zsidó ifjusági iratot
múr az ötvenes évek végén indított meg Győrött, s ki e szerint
nem ujoncz e téren, így körvonalazza a maga elé kitűzött cz~lt:
»hogy ;t mindkét nembeli serdültebb ifjuságot népe nagy multjávul ujból megismertesse, őseitől öröklött szent vallásáért lelkesítse s valóban tiszteletreméltó hagyományai iránt kegyelettel
töltse el, de egyszersmind a jelen és jövő időben reá háruló tdrsadalmi febdatoknak teljes tudatára emelje, szóval annak va7lcís-el'kö1csös és hazafias nevelésében egyaránt hathatósan közremüködjék.«
Szép s uz ifjusági írntoknak egyedül megfelelő helyes ezé!.
Ebből a lapból 6 szám fekszik előttünk. melyek bizonyságot tesznek arról, hogy :1 szerkesztő kitüzött czélját megvalósítani is
iparkodik N agyon természetes. hogy neki még sokféle nehézséggel kell megküzdenie. E nehézségek elseje s legnagyobbika az,
hogy a magyar-zsidó ifjusági irók táborát még meg kell teremtenie. K evesen vannak, nn,gyon kevesen, kik az irodalom ez ágában
müködnek, hiszen a mngyar-zsidó irodalom általában még gytlr·
mekkorát éli. A magyar ifjusági irollalom is csak az utóbbi években vett némi lendületet s naO'yobb részheu még idegen nemzetek termékeivel táplálkozik.
még a magyar-zsidó ifjusági
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éves kort tartja szem előtt dr tudunk esetet, hogy felnőttek is élvezettel ohassák. s némely C'salád körében kedvesen
látott vendég.
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A vállalatot pártolásn1, érdemesnek találjuk s ez úton is
melegcn ajánljuk t1,zt a zsidó családok :figyelmébe.
Piirtolásm méltó a másik válln.lat is, de a megjelent füzetben közlött két elbeszélés inkább családi olvasmány, mint ifjusági. Az egyik elbeszélés czime: Gn[{1Xl,iJ.IJ zsid(í. A másiké: Az
elha,qyott. Mindkét elbeszélés oly életviszonyokat tárgyal, mely
felülhaladja az ifjuság értelmi körét, s szerény nézetem szerint
csn.k a teljesen serdültele kezébe adható, azok kezébe, kik jobban
cselekszenek, bn. ezeket az elbeszéléseket olvassák, mint valami
más regényt. A német-zsidó irodalom gazdag az ilyen termékekben. és L ehmannak elbeszéléseinél helyesebbnek tartottuk volna,
ha a fo rdító -· kin ek fáradsága igy is teljes elismerésre méltó
- H e1·zbag klasszikus müvét : »Jüdische Familienpapiere«, vagy
H ause B.) D ie Aufnahme czímü. kitünő elbeszélését forditjn, le.
-- D e a sudiiltebb ifjuság ez elb eszéléseket is élvezettel fogja
olvashatni . A forelitás nagyobbára sikerült. Itt-ott akadt unk némely m:tgyartalan kifejezésr e, vagy következetlenségre. Igy az
első elbeszélésben Hahenstein Ágnes majd grqné) majd gvófniJ)
» 7iiÍ!IriPn ij 11 ell Pn 'Volt« (42. l.) vonakodsz (50. 1.) me.r;,r;yiJzíJdtMni
'tpw·l.:or1ott (5 1. l.) biin tetésel.:ke1i .fenye.r;etr:s (56. l.) Én egy szey{ny
zsidó sziiWkWl származom (58. L) iJr ii1ts~r; .felme?·íilt (62 l.) tm ktinwkat) mit kezeibe adnalc (63. l.). Ilyen kisebb botlás több is
van. A második elbeszélés hősnőj e majd Fhcl?·ilce) majd Fh.cl1·ika
stb. Több kifogásunk van a könyv kiállitása ellen. N em elég díszes:
sárga papiros, szürke boríték. A fordító a további elbeszélésekben e kisebb tévedéseket bizonyára ki fogja kerülni, a kiadó pedig
csinosabb kiállításról gondoskodni. E vállalatot is melegen n,jáljuk a magyar-zsidó családok pártolásáha és figyelmébe.

Rej tvények.
I.
V ak s van szeme ott a fejen,
Szükség van rá minden helyen,
Mást r uházga t az esz telen,
Míg ö csupasz és meztclen .

II.
Átfoghatja könnyen karod,
S végtelen sok tárgy van lapján,
Látod titkát, ha akarod,
S meg nem fogod soha napj iín.

nr.
Nézd e pálczá t, kicsin y, csekely,
De aranynyal, gyöngygyel felér ;
Sápadt, pedig nincs is btíja,
Mint ember, ha d g-y s baj bújja.
Derék, bátor, mint egy vezér,
S szerelemtől sorvad ezér·.
T es te iu·es, és oldahin
Öt katona ,m, s ö talán
Minden embert úgy elnémit,
S hősöket is t\gy megbénit.
Edényhez fut, s t\gy jő eléd,
i\Iint a vizet merő cseléd.
l•'oga tigris, de hiába,
i\Iit sem tesz, ha üres sdja.
Van neki öt jó szolgája,
Ki őt folyton hi\n szolgálja :
Díszt készít, most majd meg dalol,
Neki király is meghajol;
Szolgálja a békét s csatát,
Ez itt halált s éltet az ád !

]\l.-Kanizsa.
HoFFMANN
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Món.

Budapest.
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TÁRSADALOM.
A m agyar nyelv a zsinagógá ban.
Statisztibibg ki v;m mut;ttv;t, hogy a zsidó hitfelekezet
h:tzúnkba,u magyarosadás tekintetében sehol panaszm okot nem
szolgáltat, ha itz eddigi eredményeket az uto lsó két évtizedb ől
szemügyre veszszük. És e tekintetben - örömmel konstatálj uk nem is nn.gy a különbség az ugynevezett haladó és orthodox zsidó
közt. Ezen felette örvendetes lendület forrása főkép en az iskolában keresendő, hol a felserdülő nemzedék magyar szellemben neveltetik és e szellemet a csaláclb;o is átült eti. Ily móclon nem egy
esetben nem csak a szülők nevelik a gyermeket, ele megfordítva a
gyermek a sz ül ő t is, mer t nem elégszik meg az iskolában nyert
haznfias érzület megőrzésével, hanem egyutta,l lelkes npostolává
is válik a nnak környezetében és ritkán eredmény nélkül. Igy esik
meg elég gyakran, hogy a sz ülők végre is kénytelenek gyermekeik
nyeh-én beszélni, ha nagy nehezük re is válnék az, hiányos magyar
nyelvismetetük folytán. Hogy pedig ezen ön-endetes tapasztalatnak mennyire jót ékony a hatása hi tr okonaink kultar ális hala dá sára, el is t ekintve a hazas zeretettő l , melynek a nyelv is hatalmas
tény ezőj e, azt b ő vebb fejtegetés nélkül is könnyen beláthatoi.
A szép er edmények, melyek már eddig is elég észr evehető en, mutatkoznak, a jövendőben bizonyára nöttön nőni fognak és talán
nem tulzásna k veendő, ha bennök egyik jelentékeny zálogát látjuk megcsonkítatlan egyenjogusitásun.koak azon. áskálóelásokkal
szemben, melyek még mindig nem tüntek le a napireuelrőL Elvégre is kell, hogy utnt törjön magának a koholmányok és elöitéletek torlaszain ker esztül azon meggyőződés , hogy egyedül és Icizárólagosan a vallás ~•z, mely bennünket megkülönböztet máshitíi
polgártársainktól, min.den más tekintetben pedig érclekeink nem
lehetnek mások ezekénéL
De amilyen nagy a jelenti5ség, melyet a magyar nyelv és
szellem terjedésének hitfeleink között tulajdonitani hajlandbk

vagyunk, ép oly fájdalma~;tn esik szivünkuek látnunk, hogy ~sina
gogáink egy igen mtgy, h,t uem a legnagyobb részében, nem a
magyar nyelv, hanem a. német vagy jobbau mondva a zsidó-német
~t szent ige hirdetésére kiváltságot élvez. Hogy ebben csakis a
megszokotthoz való m gaszkudás vezérelheti az illető köröket, nem
poclig még távolról sem vallási szempon t, :lz még laikusoknál sem
szorulhat bizonyításra. Miféle más jogczimen hirdetik hát még
ma is a zsidóhivőnek Isten igéjét idegen nyelven ? erre a legélesebb
kazuisztika. sem tudna c,;ak némi pl:tusibilis feleletet adn i. - ~em
tudj uk mikor fo gnak a bevPtt szakásnak Y:tkon és szolg,tilag hódoló testvéreink a szób:m forgó korántsem ártatlan abszurditáswtk belát ására jutni. ele hogy erre már is égető szükség \Olna,
azt bővebben kifejteni valób:m fölüslege;nek tartj uk.
Igaz, hogy még hazáuk wk részében :tk::tdnak ;;siJó hitközségek, hol a német hitszónoklatot a magyar szót nem értök miatt
teljesen mellőzui nem lehet, ele ez legfeljebb csak most, és csakis
:t hivők egy részérlíl m, nem pedig a felserdülö nemzedékről.
Ez utóbbi, melytől Yallás unk j övőj e fü gg~ miuden kétségkivül
örömmel fogaclná, ha p:,pj:t anyanyeh én hinletné a szent igét.
D e fájcblom. ecllligelé tucltuul.::kal ezen irányban, különösen a mi
orthodox hit rokonainkat illeti, egyetlen egy községben sem mutatkozik javulási szándék.
Országszerte német m gy zsidó-német. szó h:tugzik a szószékről, s így mindinkább meggyökerezik a tudat, mint ha n. magyar nyelv meghouositás:t a zsin a,gogában is az is ten~isztelet edtligi formáját lényegesen álterúlná. P edig ha van előitélet, mely
a.z értelem fényénél megtekintve s<• mmiYé válik, ugy biz,onyára
aL: emlitett felfogás miuden józan gouclolkodó előtt az. Es nem
tiltakozik ezen a r égihez való <tmugy is felfoghatrttbn mgaszko·
dás ellen a haz::diui lelkiismeret :t legélesebheu? Meunyire fájcblmasan ér ezzük, Yalahányszor hazaszeretetünket ké tségbevon~i
; agy gyanusitaui halljuk, éR mégis tíírnők most és jöv~ndő~·e _1s,
hogy templom;tinkban a magyar szó a legszentebb eszmek kifeJezésérc érdemetlennek t.iinjék fel!
A vallás és közoktatási miniszter :t pozsonyi jesibára von:\tkozóbg 4 gimnáziumi osztoíly ehégzését rendelte el, el~készii.letül
.t. pro f'an t udoma'nyakhól n leendő orthodox rabbtk
· h' részére.
1
Mennyire szerény követelmény az oly !érfinktól, k~k IvatvR. e·
, k·na, 1 f'o o,,..", 111·,-e·1·k er·kölcs 1 és szellem J élete felett
gyeue k a. 11asu
J\JAYAu-Zswó 8zEMLE. 1886. Y. Fil?..
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őrködni, oly javak felett tehát, mclytől a httza l1oldogsága és jóléte nn.gyrészben függ. És már ezen ttriinylag parányi előismeret
némi lendületet igér hitrokontlink egy tetemes részének vallási
életében, de össze sem hasonlító volna az áldás, mit últnlános
meghonosítása a magyar nyelmek a zsidó szászéken szülne.
M:enuyit vesztene idegenszerüségéből még n nem modernizá]t,
isteni tisztelet is, mennyire· oszolnának az előítéletek nálunk, hol
az antisemitizmus korántsem dicsekedhetik oly termékenységgel,
melylyel Ú másutt b,írjánzik, hn. á, közönséges ember közvetetlenül meggyőződhetnék amaz erkölcst,tnitásról, melyről oly megvt>tőleg szaktak egyesek megemlékezni.
Vagy be akarják várni, leülönösen orth. testvéreink, mig egy
szép ua.pon n. képviselőházb;tn ezen határozottan ig:tzolbatntlan
gyongéje isteni tiszteletüknek szőnyegre kerül és végre magasabb
helyről erre is, valn.mint nem régiben az n.nyakönyvek rendezésére
ut:tsitást kapnak? N em képzelhetni, hogy ezen idő nagy távolban
volna, ba eddigelé - elég feltünően ·-- nem is bolygatták még n
dolgot; de hogy félette sn.jnos volmL még e tekintetben is n kényszert bevárni, azt aligha lehet ta.gadni. Szivesen megengedjük,
hogy tt szóban forgó ujitás megvalósítása egyelőre még :l.kadályokb:t ütköznék már cs;1k nzért is, hogy :1. jelenleg bimtalban
levő orthodox rabbik tulnyomó része a magyar nyelvet nem birja.
De itt volna már n.z idő, midőn a fogadandó rnbbitól nem csak
a magyar nyelv ismeretét, hanem a mn.gyar hitszónoklatot mulhatatl<tn feltételnek kitüznék. Ha ezen bizonyára csak jogos és
méltányos szükségnek elég tétetnék, nem csak támadóinkat foszt:tnók meg egy ujabb esetleges vád<tnyagtól, hnnem ig:tzi magyar
voltunknak is egy ujabb bizonyítékát <tdnók és soldml inkább tüunék szembe a közelség is, melyben n. magy<tr zsidóság ugynevezett
orthodox és haladó pártjai egymáshoz tény leg állann.k.
Budapest.

Az indítványozott rabbi-egyesületrőL
Dicséretreméltó dr. Neumanu kartársarn iuditviinya (:\[.z,.
Szemle január, 45. l.), szép a ez él. me ly szeme elő tt lebeg és melyet a
rrthbi-egyeslilet által elérni óhajt; de kérdés. alkalmas eszköh-fl a1.
arra. hogy a keresett czélt megközelítőleg is elérhesoük. Tehút mielő'tt a közjón:tk V<l.gy- jobbau monclm
a kiizhajnak orroslásár:t
vn.lami szert ajálunk. uem lenne fölösleges azt - a nélkül. hogy
pesszimisták legyünk - minclkét olllalról megvi:,;sgálui. és uemcsn.k
:t távol fekvő és kétséges ha~znát li.nuepies<:n hangoztntui, hanem
.n.z n.bból mindeu ,-alószinüséggel eredhető káros hatásm is iigyet
vetni. Sajnos lenne, ha az orvos a testi het.egPk kezelésénél CS<tk
arra támaszkoclnék, hogy ngy;wer.en tliagnúzi-;t egy más orros i~
felállította hasonló betegség gyúgyítáK[múl. a nélkül hogy szem
előtt tartau:'t, hogy ;tma, beteg épen e kezelés után s bláu folytán
elült sírbeL Pélcln. nélkül ~zólm, necs;tk azt vizsgáljuk vajjon a.z
ajánlott szer használkttott-e már valahol hasonló ezé] elérésére.
hanem mintlenek előtt n.ht, mily eredménynyel haszn[tltatott ~
És h<t ezen utóhhi ~zempontból imlnhmk ki, akkor kötvC'
hiszem, :1ogy álta.lán oly w1.gyon vunzóünúnk tl uémetekhe:.~, legkevésbbé pedig hiszem ;tzt. lwp;y Piwlmek eredményE' a?nyim
elragadhtttna, hogy bennünket tüstént tettre gerjes<~s~en. Arnbár
igaz, hogy minclcuki b·;,i
v:lllúsi tekintetben ~ haz:'mkban a
slL.inos viszonyokat felekezetli.nknél; az i~ iga:.~. hogy a vallálli érzelmek épen felekezeti.i.nkn&l naprr'll-napm eltompulnak, minélfogvn igen ki> áuato~ 1ulna, ml:tmi ukot-mótlot ezen baj gyógyítá·
s:'mt kifürkészni; de szinte oly igaz az, hogy épen e bajok orvoslásár<t egy mbhi-egyesület nem a legalkalrna;;abb eszköz. Sőt a
német rabhi-egyesület sem (n·lPlt még oly egészséges gyiimiilcsöt,
hogy ez bennünket utánzúsm Herkenthetne, hanem tudumílsom
szerint épou ellenkezőleg, n. régi pártoskodási tüzet ujólng szí·
totta, merL a berlini rabhi-s:.~emiuárium tanít\'ány:\Í, a kik igen
számos és tekintélyes küzs(•gheu székelw·k. és ezen ir:'mynak ti 11·
28*
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telői, sőt n. boroszlói intézetből kikerült rn.bbik közt is sokn.n mitsem n.karnn.k az egyesületről tudni, és számosan ezek közt csak
n.zért csatln.kozta.k, hogy bent a seregben is legyen az ellenzék
képviselve. A mit teh:ít [!,z egyik párt jónak n.jál, azt a másík
czifolja és vitn.tjn., n. mit ez a vn.llás fejlődésére indítványoz, azt a
másik eretnekségnek bélyegzi. Az egész egyesület eddig n.z ellenséges elméket csn.k felizg:.üta, de semmi esetre nem volt képes
üdvösebb álln.potot teremteni. És ez korántsem személyi nézet,
hanem régi bebizonyuli; tény, n. minek erősítésére h:'tdd idézzem
eredetiben és szószerint dr. Cas~el, berlini ta.nár és hires t udós
szavait: »Die mebrfach von 1844 an und spater vou 1868 au
wiederholten Rn.bbinerversammlungen und Synoden sind bis jetzt
ohne sittliebe \Virkung geblieben und hn.ben nicht der abweichenden Gestaltung der Gebetordnungen in elen Gemeinden Eiuhalt zu thun gewusst.« (Lehrbuch der jücl. Gesch. u. Lit. 515. l.)
Ezt a nevezett tudós nehány évvel ezelőtt mondta, de hogy ez
most sem változott, n.zt az épen leirt német ra.bbi-egyesület eredménye legjobbau iga.zolja.
Nos, hn. egy mbbi-egyesület nem képes ott prosperálni, a
hol mn.jdnem kivétel nélkül végzett ember alkalmaztatik rabbivá,
n.kkor mit várjunk tőle hazáukbn.n, n. hol a mbbikuak legalább
négy ötöele és a községeknek is egy igen jó része végzett rabbi
felől hn.lln.ni sem n.br, nem hogy vele tanácskoznánn.k vagy épen
tőle vaLt.mi módosítást elfogadjn.un.k. Hiszen volt alkn.lmunk a
legujabb időben - miut minclen n.lkalommal - n.z elkeseredést
az anyukönyv miatt némely községben látni, és meggyőződhet
tünk, hogy n. pártok még most is oly mereven és ellenségeseu
állanak egymással szemben, mint azelőtt egynehány évvel. Különben nem is hiszem, hogy n. t. szn.ktárs úr oly nagyon óhajtaná az
ökörmezei, dorogi, püspökln.clányi stb. pn.pok ajánlata szerint az
isteni tiszteletet vagy n. hitoktn.tás tautervét szervezui. Persze
a~o~ se~ kivánnak tőlünk t~nácsot, s így talán legjobb lesz, btt.
regt ~n.ratunk, a »Sulchan-Arukh« értelmében járunk el, melyet
- legfeljebb mindenki a saját szellemi képzettséo·e szerint focr
majd fel.
·
"'
"
Azt a hiedelmet feltünőnek tn.lálom, hogy az imádkozás
vagy helyesebben, a nem-imádkozás szervezése áltn.l n.karjuk
a. vallási érzelmet további sülyedésétől megmenteni. Én azt
hiszem, hogy ha itt egy lengyel »chazan,« ott egy modern .~kán-

,

J.

,
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tor,« itt egy redősen lefolyó gyapju-, ott meg egy selyem-»thalit«-ban imádkoznak, itt az egész »lechódodi « énekelve, n.mott a
fele orgonaszóval adatik elő - ez mind lényegtelen form[l.litás.
Én még n. hitoktatás egységes tn.ntervében sem látok védő
falat arra nézve, hogy ttz ifjuságban a vallási érzelmek el ne satnyuljn.un.k, mert mit várjunk olyan ifjuságtól, a mely az elméleti
vallástant ugy::i.n jól betanulta, de szülei házában a vallási parancsokat mindennap lábbal tiporni és minden tilalmn.t áthágni lát?
Egy rabbi-egyesület alakítása vallási czélzatból tehát alig
használna.
Mily módon segítsünk hát mégis a közbn.jon? Ez oly rejtvény, melynek megoldására a tupasztaltabb és tudósttbb kartárs és hitsors urak szives figyeimét ezennel fölbivom. Egyet
azonban bátor vn.gyok ezuttal a magam részéről dr. )leumann
jn.vaslata kapcsán ajánlani. Igenis tn.nácsos volnn. egy rabbiegyesületet alakítani, de olyat, melyből minden vallási ügy t:írgyalása alapszabályilag ki legyen zárva, és melynek egyelőre csupán anyagi czé0'a volna, körülbelül az, hogy szegény rabbi-özvegyek és árvák támogattn.ssann.k. Hogy ez nn.gyon is szükséges,
erre számo8 eset szolgií.l például; csak a sárospataki rabbi
elhunytára utalok, kinek házában n. legnagyobb nyomor és sanyaruság maradt, hogy még az utolsó napszámosnál sem lehet
keservesebb és szivszorítóbb. Egy ilyen egyesület áltn.l egyelőre
azt nyernők, hogy a más·más irányu rn.bhilmak alkalom nyílna
egymással személyesen érintkezni és egymást közelebbről megismerni, a mi tn.lán idővel valami egyezked-éshez vinne, de egyelőre
még kénytelenek vagyunk n. német Friedrichként szóbni. »J eder
werde nn.ch seiner F.t.~on selig !«
Rózsahegy.
KLEIN JAKAB.

.\ ZSlDÚ

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Tekintetes Szerkesztőség ! A nmlg. vallás és közoktatásügy i
miniszter urnak az ízr. anyakönyvek vezetése ügyében kibocsátott
rendelete ösztönzésül szolgált az országban müköclő izr. :tnyakönyvvezetőinek arra. hogy kiki saját ereje és tehetsége szerint a, magas kormány ebbéli intenczióját h::tthatósan előmozdítsa, hogy
imigyen ez állami intézkedés végeredményében üdvös czéljának
minél jobhun megfeleljen.
E becseR folyóirat szerkesztősége szintén áthatva ez intézkedésnek jelentős égétől és az izraeliták államjogi viszonyainak
megszilárditására gyakorló üdvös hatásától, ez ügynek állandó
rovatot éR tért nyita; hogy az ügyben avatott hivatalnokok részéről, az izr. anyakönyv vezetése körül tapasztalt hiányok felfedezve,
mielőbb orvoslást nyerjenek, e téren felmerült vitalis kérdések,
kölcsönös eszmecsere által kell ően szellőztetve és megvitatva, s
az imigyen megállapított javítások közzétéve, országos alkalmazást nyerjenek.
Ezeknél fogva bátor vagyok, az itteni kerületi rabbi
Kobn Salamon ur által, kerületében előforduló anyakönyviktatási
esetek kellő ellenőrzése czéljából alkalmazott üdvös és közlésre
méltó intézkedését e becses havi folyóirat hasábjain, a közügy
érdekében, közzé tenni.
Nevezett rabbi ur, kifogástalan :1,uyakönyvvezető minőségé
ben nyert 25 évi tapasztabtai alapján azon meggyőződésre jutott, hogy a vidéki tagoknál e tekintethen mutatkozott konok hanyagsággal szemben, daczára miuden megfenyitésnek, nehezen
boldogulhatni, Az erköl0si felelősség, valamint a törvényes birsáe bajon minden árou segiteni akarván - azon
gak sulyos terhe
ötletet érielé meg benne, miszerint itt közigazg~ttási segéclkezés
illetve támogatás használandó: a, helybeli szolgahirósághoz fordult
az iránt, hogy járásbeli körjegyzőit hivatalosan falszólitani szives·
kednék az előforduló születési valamint halálozási Pseteknek
annyiban vn.ló ellenőrzésére, hogy az illető, kinél ily eset előfor
dul, 8 nap leforgása alatt az anyakünyvvezetőtől nyert s e czélra
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készittetett nyomtatott igazol vá nyi jegyet. melyet is az eset beiktatásánál az anyakönyvkezelőségtöl nyer, a körjegyzönek az eset
beikta.tásának igazolásául bizonyos büntetés terhe abtt kézbe
adni illetve bemutatni köteles.
A helybeli szolgabíróság e kérésnek helyt adván, járásbeli körjegyzőihez következő végzést intézett, az ezután közölt
Rzabályz::tttal.
Végzés.
E~en

-

a~ i~raelit.lk

az anyakönyv vételére vonatkozó - szabályzat oly felhivással küldetik ki elegendő mennyiségben a jánl5beli
jeg);zőségekhez , hogy egy-egy ~éldlínyt nlinden kerületökbeli izraelita csahidfőnek vételismen-ény mellett kézbesitsenek. egy példányt' pedig
maguknak megtartván, éber felitgyele tet gyakoroljanak arra nézve,
vajjon az előfordulandó születési, · halálozási és házasulási esetekben a
családfő a bejelentésnek a kes~thelyi izraelita rabbihoz kellő időben megtételét egy onuét nyomott bejelentési jcgygyel képes igazolni, s a mint és
a hányszor mulasztást észlelnének . - ide az illető családfő szigora megfenyítés czéljából esetröl-esetre jelentést tenni elengedetlen feladatuknak
ismerjék, s hogy a nyilvántartás könnyebb legyen s a családfők a bejelcu·
tési jegynek a kö1:jegyzőséghez tört.énendő felmutatására kötelezendijk. Keszthely, 1886. évi február hó 5-én. - Göde m. p. szolgabiró.

A fenti 'l"égzésben nevezett szabályzatot, melyet a helybeli
rabbi ur a miniszteri rencleletböl, az illető felekre vonatkozó rövid vázlatban kivonván; a vidéki tagok minclegyikének a körjegyzők által vételismervény mellett kézben.datott, van szerenesém
itt mintául, illetve közhasználatul szószerinti szövegezésbrm közzétenni:
N. N. umak.
A Nm. vallás és közoktahísi miniszter ur llltal az izr. anyakönyvek
vezetése tárgyában kibocsátott miníszteri rendeletben a születési, halálozási és házasuJtisi esetek bejelentésének elmulnszbísa esetére kiszabott
bl\ntetések elkeritlrse és a miniszteri rendelet a nevezett csetekre vonatkozó rendelkezéseinek szigoru megtartása czéljából miheztartás végett
következökről

értesittetik:
szl\letési eset ·(halva sz illettek beléfoglal va) 8 nap
alatt és minden halálozási eset 48 óra alatt bejelentendö. - A bejelentéseknek személyesen kell.történniök, i!'lísbeli bejelentések tekintetbe nem
vétetnek.
L. Minden

_\. ZSIDÓ ANY.\KÖNYVIJ}K l{f<:NDJ<~ZÉSK

:l. A születettek

bejelentt:~ére kötelezettek : 1. A luíza~ságlmn elö

apa, 2. a sziiletésnél jelen levő btíba, 3. az orvos, .J- . nliuden jelen Yolt
személy, 5. az anya, ha erre mar képes.

A halottak bejelentésérc kötelezettek: 1. a cBa hídfő, 2. a jelenvolt
családtagok, ilyenek n em létébeu, 3. az a kinek háztibau, lalds:ín a baleset történt . .J. a r hewra kadisa elöJj,\rú$ága, ha ezen <~gy let eszközöHeti

sebben más módon nem eszközölhető. amiért is, a közügy érdemében, ezt, e becses lapok, a zsidó n.nyakönyvek rendezésének
szentelt rovatábán közölni erkölcsi kötelességemnek tartottam.
Keszth ely.

A h;ízasulási esetek bejelentésére kötele..:ettek: 1. Maguk a h!Ízfl.sulók. -

Awn körülméuy, hogy a?. anyakönyvvezető m aga azon személy,

ki előtt a bázasstlg köttetett, a megtörté11t h tí >~ass<lg b~j eleHtése fLlól a
luízasulókat fel nem menti, 2. az a ki a hnzasnlókat összea dta,
volt tanuk.

a.

jelentéstételben akacl,í lyoztatik.

±. Ezen bejelentéseknek a kis>~abott hattiriclök alatti teljesitdsét
elmulaszták 5-30 frtig terjeelő pénzbirsággal büntettetnek.

lentési jegyet kap, me! y a szül etési vagy hahílozási és bejelentési kelettel,
\·alamint az anyakönyvvezető alliids>Ívfl.l ellátva lesz. E jelentési jegyet
az illető igazolására megőrizheti.
G. A keszthelyi szolgabirói jánisban minden egyes kötjegy"-ő meg
bi>~va, a körében az izr. születettek és elhaltak szoros anyakönyvi
beiktatlisa fölött őrködni, teh<it jogositva van az illető féltől a bejelentési

van

í)

eg·ytwis után

mulaszt!íst

következő szombfl.t,

vagy ünnepnapon történhetnek, még pedig az anyaközségben, Keszthelyen.
-Kelt Keszthelyen, 1886 . január hó 15-,:n. keszthely izr. anyakönyvi kerlilet elniike. Kohn
rabbi és auyakönyvvezetö. Göcle Lrf}Os. sz~lgabirú.

!Folytatás.)
6 l. O"ac.m ('l'rencsénm.) Elnök: Ho th l:ilím uel. Anyfl.kiiu.n-\'f'Zf' tci:
Blitz Mib<ily rabbihelyettes.

62. NagN-Jim·ton (Sopronm.) Elniik: Ro~enberg- Henrik . An.' Hköuyvvezetö : Eitrenfeld Benuít rabbi.
63. Gyula (Békésm.) Elnök: Deutsch Mór. Ideiglene" allyakiiny\vezetö : Brocly Sámuel vallástanitó.
64. Bwin (Treucsénm.) Elnök: Ochs Ign<\cz. Anyakiiu_ri'I'Czctii:
Ueich Jakab rabbi.

5. Az anyakönyvi hivatalhaJJ a bejelent<{st es"-közölt egyén heje-

jegyet magának megmutattatui; és kötelezve van minden
a azoigabirói hivatalnak U"-Olmal bejelenteni.

,Jegyzéken.zon izraelita anyakönyvi kerületeknek,melyek megalakulását a vaJlás- és közoktatási ro. kir. mirÍiszterium tudomásul vette
(a megalakulás napját, mint kevésbbé lényeges t, ezentul mellőzzük):

a jeleJI-

3. A bejelentést eszközölni a >~orrenclben utóbb nevezett egyének
csak akkor kötelesek. ha megelőző kötele..:ett nem létezik, vagy ha az a

7 . Házassági llirdetések, csak

LöwiNGER JózSEF.
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a temetést.

H~ffman Soma. A
8almnon. Kerületi

Bizton hiszszük, hogy ez a kellő ellenőrzés czéljából alkalmazott intézkedés, ha általánosan alkalmaztatik, az országnak
vidéki anyakönyvkezelése körül nagy hézagot fog pótolni. Minden
kétségen felül áll az, hogy a vidéki tagok részint tudatlanságból,
részint hanyagságból származott közöny miatt, a rendes anyakönyvi beiktatást elhanyagolják, amiért is e téren a szigoru és
hivatalos ellenőrzés szükségessé vált. Az ellenőrzés pedig sikere-

G5. Győr (Györm.) Elnök Nag! Be nő. }._li,I'Uki.i nyHezetií: Ur.
_Hanschburg Salamon rabbi.
66. GyőNziget (Györm.) Elnök: König A. i\1. ldciglene;; anyakiinyvYezetö: Snyders Jakab rabbi.
6 7. iYauN-Kikinda. ('foront<llm.) Eluök: Krau,;z ~l. Miksa. ltlrig-1<·lenes anyaköuy\·vezetö : Weiner Simon Yalhí sta nitú.
68. Győr-Szmhliárton (Györm.) Elniik: Dr. Hrhle.inger ~Iúr.
Anyakönyvvezető : Fried l\Iárk mLbi.
69. N odor (Pozson~'m.) Elniik: Z!'rknvi<·z Lipcit. Anyakönyv,·ezetii:
Siuger ÁLrakím BenjamÍJJ rabbi.
70. ,lfisl.·vlez \Borsoclm.l Elnök: .L-~ott E. )[. I<leiglene; anyakiinyv·
vezető : Ji'ischmann Joakim jegyzií.
71 Eg 1 r (He\·esm.) Elnök: Kt~lm Jakab. hleiglenes nnyakiin.n\·~zetö: Griinbaum Jnnin jegyző .
..
72. lrerpelét (Hevesm.) Eln<ik: Hernmu ~<Ímuel. Anyakiinyn-czeto:
Tannrnbaum i\ló1· rabbi.
..
7 3. G y 1;-,1[JN!is (HcYeslll.) Eluök : Bem ath Igmícz. Anyakönyv\·ezeto:
Fiirst Lázár rabbi.
7 4.. Ilotra n (Ile\·esm. ) Eln<ik: Lippe )fór. Ideiglenes anyakiinyv\'Pzetií : JungreiHz l\Hrk.
,_. 1no·
.. k : ,t4I>l'tzer lgmícz. Anyakiiu.n·nzetö:
7 5. Nous ( Hrnsm. ) -"'

J;~~~,,~:~,~:~ár

~ouw.

J<:lfer
(HPvesm.) Elniik: Ulhner
Auynkiin,I'VV<'zetö:
J<',\bilÍJ• Márk rabbi .
77. HríttaNzélc ('l'~thuun.) g]niik: Polink .hmin. Anyakönyn-ezetö;
Weisv. Áhl'llluím rRbhi.

í ti. S.;;<,IJ8Z!ÍI'(l ('l'oluam.) Elnök: Klril1 nlik~u .
köu~· , ,-ezetii: DeutRch Sámuel Yall:btanitú.

Ideigl ene~ unya-

7~1. Tolnn \Tolnam.) Elnök: _Kolm Salamon. Ideiglen es auyaköHyvn•zctö : Kteuermanu Ede tanitú.

. 80.' Gyiink (Tülnam. ) Eh1ök : IhanRz .Abrahám. An~·aktinynezetö :
Fisch er Imre rabbi.
8 1. 11I7ór (Fcjénn .) Eh1ök: G-ánzl Múr. An.1•aköuyv vezctö: Büchlcr
Pinkúsz rábbi.

82.:
ypzetö :

c~cec

R~ich

(F ch érm.) Eluök: Strasscr Pülöp. Ideiglenes anyakÖJl}'\ G y ul a.

83. lhlll {(-P('I{tf'le \lí'ehérm. ) Eluök: Brnck Sim011. [deiglen cs auy aköuyn·ezctö : Ki sR VilmoR tanitó.
84. R(Í.:soluf!.lf (Liptóm. ) Elnök: Dr. Dnschuitz Frigye~. Anyakiin~· nezctö : Elz:lRz Manó rabbihel)•ettcs.
85. Liptr]-Szra!-llfil·lós (Liptóm.) Eh1ök: Dr. Ullmam: Prigyes.
Au~·akönyv,·ezctö : Si;1gcr Yilmos rabbi.
SG. Erdfid (Szatnnh-m.) Elnök: Uerskovits l\Iiksa. Anyaköll}'VV<~
zl'tii: ·weisz Igmicz rabbihelyettes.
87·, Be1·eg8ZÚS> (Bcregm. ) Elnök: Mcisch Vilmos. Allyaköllyvvc"etö: Schreiber Salamon rabbi.
88 .. M!tnkúc8 (Beregm.) Elnök: l<'isch Mór. Ideiglenes anyaköuyvnzctö : Kiss ~Iihály jegyző.
89. Rét.~rÍ.IJ (Nógrádm.) Elnök: Hoffm an11 Dávid. Anyakönyvvezető:
Lörincz Izsák rabbi. A" an~·akönyvi kerület székhelye .VugyoJ·o.•ziba lett
lit helyezve.
!10

Lippa (Temesm.) Elnök: Amstein Lipót. Ideiglenes anya-

kiin~·,·vczctö: Lichtcr Jakab ta11itó.

91. lJicsf!-Hzent-Jlúrton (Kis-Küküllöm.) El11ök: W ciszburg Mózes.
Ideiglenes auyak(iuyvvezetö : G-rlín Ignácz.
92. l:omúz (P0stm.) Elnök :
Grlinbergcr Aro11 rahhihelyettes.

Bc1:ger

Izsák.

Anyakö11yvvezetö:

93. Izsá/" (Pestm.) EhJ(ik: \Vr>is:-: 8-y<irgy. Ideiglenes auyakönyvvpzetö: Weisz Soma tanitó.
94. 1'úp:ó-8.~ele (Pc~tm.) Ehliik: Klein Adolf. Anyakönyvvezető:
Lir·htf'nstcin l~llitez rabbi.

!l:1. -lhon!J \l'e,tm. J Einlik: Hns~till Adolf. JdeiglcuP' all_yakUnyvn:t.etii: F;chrank Yilmos taHit<'•.
9 G. Szomlmthely ( \'a,m. l l. EIHiik: La.-k<'Hhaehcr Fiilöp. AnyakönyvvezetiJ: Dr. Sti<'r ,Józspf rabl)i.
ff. A ':-:omhathrlyi orth. ü:r. hitközRég anyaköuyn•rzetiije: Kon&iu ~lárk rn bbi .
·
9 7. Kős::eg (Vasm .) Elnök : Dr. lliifl'ner Imre. A:nyakiinyv,·ezt'tii :
Hiehtcr Zsigmond rabbi.

9~ . ll(lftonc;.; (Yasm.J Elnök: Dr. BPrg;cr Miksa. An~·akön,l' '''·ezctii:
Ehrlich Mór rabbi.
99 . Sdrvár (Va~m.l Elnök: lrl. foh•hmthl ~btló. Allyakönyvl'('zetö:
Deutscl1 A. L. rabbihr>lycttc~.

100. T'"u,..rúr (Va~n t. ) Ehüik: HostlllH'l'g B~·rnüt . ..·\.JI.' nkiit1.\ \'\'f·Z1·tn:
Bt·rger Lipót rabbi.
101. 1\iirmr·i/(/ ( Va~m . ) El11iik: Hosenham11 ;t;,i!.!;mOn<l. An•·akiill\ v
vc:r,ctö : Elu·lich 1\liksa rabbi.
·
·
l 02. JJ;u·rr szOJIIÚrtl (Ya,UJ. l~h1iik: Bt•rt(<'l' ,1\>zs.. f. •~ n~·akiin.' \"\l'·
:~. díi : Kaufmmm Lipót rnbbi.
1 Q:). S zmt-Gntt!aml (\"asm .. Elniik: ll~rz 1-\:ímlor. fd.,igh•Jw' an~ a
kiin.n 1 ezntii : l•'ried lii ntkr ::l(tmlor mbbibt•lyl'ttl'R.
l O4 . Xémet-1 j;·•ir (\ ' asm. ) l ~ htiik : ::>tem :-;~ n<lnr. .\.nynki"•n.• n 1' ·
zPtíí: Polhlk .Jakab rabhi helyettrs.
105 . Vliros-S~alollol. (\'a,;nJ. l g lniik: Eng<'l Múr. An~-akiiu.• Hl'
zdii : Jleinrieh .lúmb rabbi.
l 06 . .\'or;y-Szmt-.1Ji/,1ú"' (Toronl:ilm.) Elniik: 'l'Pllll er 'v-i ll no>. An ..-n klinynczr.tö : Yogd K:ít:ln rabbi.
l 0 7. Súrf,o[JÚI'ri ,Fc,iérm.l Elniik: i:itrau;z 1-'imon. An~·a kiln.' ,·pz!'tii :
Löwy lgu;\<oz rabbi.
l OS . B ic"/."' (Fe,iem1.) Elnök : Fn·nJul Antal. Id eigleneR m>~· akiin.' ,. _
vczdö : Kiinigsbcrg i:iümnel jcgpö.
108. S:ilo.~·Dnllrrís (\' eszprélllm.) El ni ik: Dr. Lon•y bor .•\.n.' :l
könyv,•e:tetö : Klein Al!Jcrt rabbi.
110 . . ljl..a (Ve8zprémm.l Elniik: 1-\tt·iner ,J<',:~.scf. ldriglene,: nn.laJ;iin~ 1·vezctö : Kollin Autal jegp-.ii.
111. Hril Biharm.J Elnök: Dr. ( ':áncz:ír .fnkab. Anyakiinyn<'zctii: Gr iinherge r Izidor rabbihcJ,,-ctteö.
112. 1'ud·,- lliharm . Elni.ik: \Yei~z E< l<'. Anya ki in) n·e>~etÖ: h nu
Bermí t rabbiheh-etteö.
113. f),.,;.,luht \Békésm.) Eiulik: l<'iiliipp .laka u. Ttleiglene• an.' nkönyVYezctő : Hth·ész Miksa jegyzö .
. 11+. l'uur·soca 1Torontáln1. ) EL1iik : ~f··~><'>" Fiiliip. AJJyakiinyv·
n•;ol'tii: Goldgrnl.>cr Salamon rabbihclyettcb.
Llií. G.wbruulek (Zalam.) Elnök: " ' eisz M<ir. Anyakiinyn<':t.l'tii:
Blichlcr ZsigmoJJil rabbi.
ll G. l\"1.dlwl!J (Zalam.l Eh1ök: lloffmanH Som a. Auyakiiuyvvezctö:
Kohn i:ialamon rabbi.
117. .\'u[!!j-Ko 11 i,8 u (Zal am.) Elnök: G·ebei Untmann Henrik.
Al l) akiinyn·t'zetü: Dr. N cumfillll E<lc mbbi.
118. Zula-Lrirű (Zalam.) E!n(ik : Popper Jakab. Anyakönyvezető:

Rtcim•r Edt• rabLi.
11 D. Jld/uti!U': Za hun. ' Elnök: l'olhik (~ynla. Anyaköuyn-rzetö:
Kanfmamt Adolf rabbi.
120. P.tcsu (Zal:un.) Elniik: Korr·in
1-\t·lmart:r,

~fúr

Lipót.

Anyakönynz••tii:

rabbi.

Helyreigazitás.

)Jult ~zámunkball -! .•z. ( VrirÜ8<'<ÍI') ib'Y ol\"1\San·

,, • .}rrl·aó ínt·m Bmun; ltiiÍn~·zott todbhtí a
(''·, ·. »AHyakiinyvvezctii: f''tl'lrl
rniHc'i!iitt;~ :) roóbi.

A hitközsegek es a tisztviselök

1)

A rituális intézmények közegei között n rahbi n'c in . ki
mint a vaJlás őre. e szakba vágó minden egyes Fwnnu:1tot
veérelni, felügyelni és intézni van hivatva, a második hdy<:t a
melszö, a sakter fogl::tlja el. Dn,czára a napról-naprn, s:~.n.porodó
»egyéni szabadelvüségnek,« mE}ly sok hitközségi tagot a. ~akter
h:Ltáskörétől egészen emanczipál, nem létezik izr. hitkö:~.ség a
világon, mel:v metszőt nélkülözhetne, mert ezen esetben megsziinnék izr. hitközség lenni. Eltekintve továbbá a vallásos szempon ttól, vngyis inkább abból kifolyólag, n, s1Lkteri teendők képezik a
legtöbb hitközségek anyagi alapját is, minthogy a »gabella« czimü
közvetett' kultuszadó a sakteri institucziótól van feltételezve.
Mindezekből világosan kitünik, hogy a sakter, úgy vallásos, mint
anyagi tekintetben a hitközségek igen fontos állásu közege.
A hol e tisztviselő még a kántori teendőket is köteles elvégezni, ott állásának fontossága hatványozott értékkel bir, nemcsak hogy az étkezési törvények exekutiv közege, hanem'nz isteni
tisztelet fővezetője is, mely nélkül va.llásos szertartás és így hitközség is alig képzelhető. Azonfölül állása a. legterheltebb ; teendői nappa.lra és éjjelre, szombat és ünnepnapohn terjednek ki.
Lássuk már most. mint ~ondoskodik a. hitközségek legnagyobb része ily fontos állású, elgyötört testtel, lélekkel munkálkodó családapáróL Véglegesítésről szó sincs. A meddig munkálkodik, fizetik; ha öregszik, keze reszket, hangja. gyengül, jogában áll n hitközséget perbe fogni és az ügy eldöntéséig családjá,ntl éhen hnlni. De erejének teljes épsége közepette is existencziája
egyesek kegyének nádalapján inog.

Összeszedem minden bátorságomat, hogy most a tisztviselők
egy neméről szóljak, és müködését, állását, viszonyát a hitközség
anyagi erejéhez kellőleg megvilúgíts;tm. E- tisztviselő a káotor.
Tagadhatatlan, hogy n jól rendezett isteni tisztelet, melynek élén
egy jó hangu, müértő, szabvatott kántor áll, szivet és lelket
emelő intézmény, és én volnék :tz utolsó. ki az isteni tiszteletet
1
)
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ezen eliszetől óhajt~tná megfosztani. Tehát nem is szándékom oh
kántorokról kicsinylőleg szólani, kik az imák héber szövegét ab~
posan értik, a szertartásos szokásobt ismerik, rnekük telriutetében a kor szinvonaláu álla,nak, szabad idejüket az énekbrfef(yelmezésére, okttttására. új temploménekek szerzésére és az isten i
tisztelet ékítésére fordítják és tisztelettel meghajlom oly hitközségek előtt is, kik lelkes, buzgó papról. szabvatott, jellemes sakter·ekről, becsületes és alapos képzettségli jegyzőről, müvelt, lelkiismeretes tanítókról már kellőleg gondoskodtak és még elég
anyagi erővel birnak arra, hogy azon fölül jó kántort és énekkart
is fenntartsanak De beszélnem kell oly kántorokról, kik az
imák héber szövegeit sem büják hibátlanni olvasni, kik járatlanok a templomok sMkásaiban, kiknek fogalmuk sincs az ének
mivoltáról, kik lengyel, orosz. szerb és román korcsmadalokat allmlm<~zna"k a legszebb imák szövegére, kik cs.-Lk- azért kántorole
mert a természet őket erős mellel, csengő hanggal áldotta meg.
ele ezen természeti kincseket sem felfogni, sem alkalmazni. sem
becsülni nem képesek; szólanom kell oly hitközségekről, melyek
a tanítókat 400 frttal dij~tzzák és a kintorra ezen összeg háromszorosát fordítják; melyek elég szükkeblüek. hol il szegén.rek
segélyezésérőt az árvák támogatásáról. :L saját gyermekeik neveléséről vn,n szó, melynek tagjai néhány forint kultuszadó többlet
miatt készek ~L hitközséget ketté szakít:mi, ha az a. hitoktatás
vagy más nemes czélra forclíttatnék, ele el~ könnyelmüek nagy
adópótlékot fizetui oly kántor kitartásúra. ki szabad idejét a sörházban tölti melle erősítése végett, ki épen nem kifogústahn jelleme miatt méltatlnn az oltár elé lépni, kinek segéclei, tétlenségükben olyan életmódot visznek. mely a jobb érzelmet sérti, és
minclezen álcloz~ttot csakért hozzák, hogy szombn.t· és ünnepuapon
hangficzamodásokon épüljön a tudatlan laikus.
Falúban id~jr rolnrt mrír, ha rt zsid,Juí!l is kríntoriskolát
~zerve.me. Miért ne kivánjunk azon egyéntöl, ki az isteni tisztelet
élén áll. alapos szakképzett~éget? Miért ne neveltessék azon
egyén, ki az isten oltára előtt müköclik, vallásos .s~el~em.l!en?
Miért ne legyen kénytelen zsenge korát, mozgékon! IfJu eve1t ~~y
felügyelet és vezetés alatt tölteni, mel_s tehets.ége, Jel~eme, er~ol
cse és szakképzettsége tekintetében mmden ketelyt k1zár. Szoval
miért kivánunk minclen más hitküzségi tisztviselötől oklevelet, cs.'\k
:t kántortól nem ?

WFHSíi)[A NN N.

Kántoriskola által két irányb:m nyernének a hitközségele
Először, a szakavatott, müvelt kántor, soh::t. sem képes n. hitközségben oly zűr -zavart, perpatvar t előidézni, mint azt szám os kántor jelenleg t eszi. Másodszor pedig nem volnának kénytelenek n,
kántorha,rát hitközségek oly egyéneket alkalmazni , kik kéteR
iellcmük vad tudományuk, homályos életmóduk, és idegen 8zárma,zásuk folytán méltatbnok a t ársadalomba fclvétetni.
A hitközségijeyyzöhöl is kellene bővebben ü·nom, de ebben
több okból vagyok gátolva,. Először :1. hitközségi jegyzők száron,
hazánkbau oly csekély még, hogy külön hivatalnoki karnak a lig
clelderálható. l\f:isodszor nem tehetek a j egyzők h elyzetének
j::tvításám nrzve külön javasl::ttot, a nélkül hogy a, gyanunn,k nem
tenném ki magamat, hogy pro domo harczolok. Ha azonhan :1.
hitközségi hivatalnokok mellett általában emelek szót, méltányos,
hogy a hitközségi jegyzők is értessenek alatta. D e :1 j egyzök képességéről és állásának fontosságáról okvetlenül meg kell egyetmást az ügy érdekében jegyeznem.
Öreg hiba az, hogy a hitközségele nem kivánnak a jegyzöktől egyébb képességet, mil1thogy szép ü·ással, jó »konczeptussal«
birjanak, és általános műveltség hirében álljanak. Ez, szerintem
korántsem elég. Mert mai viszonyaink között, hol, kivált a vidéki
Yárosokban, a hitközségi irodák a politikai hatóságokkal folytonos érintkezésben áJianak és némely tekintetben ezeknek integráló
részét képezile legkevesebb az, mit a jegyzötöl alkalmazása előtt
kívánhatunk, hogy köziyaz[Jalás föb"b vonásairól, az anyakönyvi
ii_q_~;ehül é;,; az idevá.IJÓ hadlcötelezr'ttS~(/Í tön:ényekröl) a hitközsé_q
által kinf uezr,nrlü szaké1·tü bizottság előtt 1· i.'5sgát te!; y en.
A jegyzők szrtbvatottsága jótékony befolyását n, hitközségek valamennyi ügyeiben juttatuá érvényre, mert a hitközség
hizalmát is nagyobb IDértékben bimá, és számos esetben mentené
meg a kitközségek vezető férfiait oly túlkttpásoktól, melyek gőz
erővel összegyüjtött ülésekben hozott fölszines határozatoknak
ereelménye szokott lenni.
l\Iost térjünk vissza a hitközségi hivatalnokok helyzetére.
Nem szorul bizonyítékokn• azon körülmény, hogy a mely
hivatalnok állandósítva nincsen és jövőjét nem látja biztosítva ; a
mely hivatalnoknak folyton rettegnie kell, hogy egyik vagy másik
szeszélyéböl helyéből bármikor elmozdítható - az kötelességét
soha sem fogja annyira teljesíthetni, mint a ki nyugodttw csalítdja
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jóvoJe fölött, egyedül a becsület rs kiitelessót(töl függve. minrlen
erejét, tehetségét zavaratlanul és kizárólag a reá bizott ügynek
szentelheti. El ő bb inél gyakran aggály és izgn.tott8úg h~ttn:tk
gíttlólag, de számos esetben alá kell r enelelnie jobb meggyőziíclP
sét eayik vn.gy másik nézetnek az ügy kárúm. mert nem elleukezh;tik azokkal, kiktől függ. - További fejtegetésekbe nem hocsájtkozom, hisz a gyakorlat majdnem minclon hitközségben é.szlelb ető valamint észlelh e tő azon külöo hség ts. nu ly f elekezelll n/;
ls más,jeleke?;et hiratalnok ninak tek intélye kö~ ött létezi!.:._
.
N em lehet t isztem a hitközségi hivatalnokok tarsaclal nt t
tekintélye ügyében lándzsát törni, mert ez ;t felfogás dolg~,
melyen talán csak a jövő százttd fog val~mit ~ müv.elő:lé~ s~er~za
mával csiszolni. De méltán követelhetik az tzr. httkozsegt hnatalnokok, kik gyakran csekély fizetés mellett szeutelik ~fju év:i~~t,
egész tehel,ségüket a hitközségele szolgálatánttk, hogy allamJo,;ttasuk országos törvényben gyökerezzék.
Inclitványom tehát ez irányban a, következő:
_
,
.
1. A hitközRégekkel elűzetesen töl'tént mertáll a poelas utan, lu rnának össze a.z izr. hiuttalnokoh kongresszust, mr·lynek flír.qya o:
i:;l'. hitközs. hiwtalnokok. dllcwdrisítrísa leg,t;en.
.
,
' 2. Tekintettel arra, hogy nem minden hitközség lm eleg
/rintl;r•z1:sbe
11
auyagt· erő vel ht·votalnokai
:, · ·
' nyu"diJ·azásánt
o
· llfpnének
.
..
hitkijzsérteJ..: rezé1:fhfioi egy országos izr. hitk. h1vatal~oko~ nyugdljalap:
jának rn egte 1·erntése il'dnt, mely a,z izr. isko~~a~aph?l ket:~lmezen~u
' 'ből , ,a z e czélból reuelezenelő sorsJatPk
ttszta
egy resze
.
.. . _ .]'JVeclelme..
.
ből, és a iütközségek kebelében rendezendő gyu}t~s~kho~ v?l~.t
' a l :ttt merrteremthető
cn J<truleka.tlJOI,
ne'h-any !'lv
o
' és a hitközségek
·
,
• l
a hivata,luokok fizetési levonás:tibóL kegyeletes al:tpttmnyokh~
és jótékonyezéln előa,dások tiszta jövcclolméhííl volna sz~poríth.~tu.
Meo·0 vagyok győződve, hogy a hivatalnokok ezen JOgos ~ove
telésének méltánylása egyetlenegy izr. hitközségben sem .hiányzik, hanem visszhangra fo9 találni minden csa~á«lapa sztvében.
Im! a jelszó ki van adva . .Aldás, mindazokra. ktk az ügyet el6mozdítani hivatvák és felkarolni úhajtj:ík.
Gyön!lyös.
WEI~ZMANN

N.

Bözöd-Ujfalu.
Ujabbarr adakoztak :
(~ohlfa h u rabbi gy üjtL:S<': Uu ger J ózsef Ó-11/ora vic.oa : ;l fr t. ~z<ir61y i D. gyi\jtése l úmínscb es: :3 frt 40 k r. "egy asztal-tli rHHH<Íg <Hla lw z;Í>n " . - Klein Albe r t ker. rabhi g)·üj t. Szilas-Ral!uís : Dcn t~c], ii,Hign1.
l frt , Frieül;illllcr L.í ú r il O kr. K elln er F ülöp 3 0 kr. Gy lij tö K. A. -J O
kr. Öss ze~0n ~ frt. -- Dr. .JnRzth JÍ..rmia N.-Soombat: 2 fr t. -·- Stemtha l Adolf g yüjtése B udapest: S temtha l Adolf 5 fr t, A ltschnl Simon 1
frt , Guttmanu Iguá cz l frt, Stei11 Gyul a l frt, F leisch Samu l frt, R uAt
Bcrmit l frt. H olitscr E rluárd l frt , K cppich E mil l frt, \Vintcrbcrg
Gyula l frt. Coercsnyés Sándor kir. tön ·éu,\·sz. Pl nök l fl't, Hosenf<'ld
Samu l frt. Brill F cr encz l fi:t, \Yeisz Berthold l frt. <l r. '\Vcinmn n 1
frt. Gro,s Zsigmond 1 frt, Gy é1mín t liiiluily l frt, Schwartz J.'eren cz l
frt. Ö;;szesen 21 frt. Dr. T elegdi llliba j >í rásorF!!i g-yüjt. E n!1i 11g :
Dr. T clcgdi 2 frt, Flcischma nn I gmícz Siófokról 3 frt, K arÜOH IgnJr.z
Siúfokrúl 2 frt , Politzer )riksa Pusz ta Pt.: trő l 2 fr t. Ö;szPSCll 9 frt.
j
Ium l~rajcz<Í1'0S szt-ldnycs ldiii'!JI'ecslcék ntjá n befolyt : E iR}e,·
.Antal g:yüjtése Budapest. n é 1· nélklil, l O forint.
CzukennaJJn
.Takab g·yüjté:;e B11dapest: Bcrko1·its iUór, Berger A dolf, Bergsmami
Samu, Bernáth Béla, dr. Csányi, Czukcrmann testv érek á 2 0 h. , Deutsch
~ándor 40 kr., Eichenwald Sámlor, [poly s)lg 20 kr ., En ge! San lll, l•'erstcr
1\Iór. Grauer Jakab Homouua, G·mloi tf.; Antonia, Gr oRzmann L, Grtinmandl Ignácz, Hatleck Franczi";ka, lc7.ko1·its J\Iór, J ákobovits Múr, KauH
Emil. Km·cz Hugó, Kleimnann Lipót. Kl eiH Adolf, Kassa il 20 kr. , N. N.
t frt, Lázár I. 40 kr: Liebcrmam1 :-iamu tanitú, Lebovi ts Dá1·id lÍ 20
kr., LichtCJJ<.;teru ~IikRa 60 kr. , LichteBRtem Elise 40 kr. , Mannhcimcr,
Popper Zsigmond, Perl SJnrlor. H0tter Hemik, Rotter Stern Camilla.
ikhw>Ín Jakab, Schmierlek Ármin, Rchőn :\Iiksa, Stiasny Ede, Salamon
K>íth:ín tanító. l'iternherg rt C'olllp, Tolnai Béla, \Veinberger R és '\Vciler
Géza it :2() kr. Összesen 10 forint. Gvörki Károlv tanit.\ gyiijtésc
.Jpotin: Ábrahálll Zsófia 60 kr., Álm<hán1 Ú,ózsa 20 ln:. , V cisz Dávid 20
kr., F!Psth Hózsa 20 kr, Uosner ?\Jah·iu 20 kr., Kaufillann Lipótné
:W kr., :-lpitzer Izidor :20 kr .. Kanfnntnn Béni 20 kr., Sclnnu·z Márkns
:20 kr., Hoffmann Kálmán 20 kr., <lr. \Veitl>nan11 Yilmos 10 kr., Spit~er
Adolf 20 kr .. Farkas FercJIC7. 20 kr. , noldhcrger GuHztá,- 20 kr .. Uyörki
Károly 20 kr .. Xciser ,Jakab 40 kr., Flc~<'h Adolf 20 kr., Knnfma1m
Sáurlorné 20 kr .. Xei~er Balaliinn 20 kr .. Knufmanu Slíumclné 40 lu.
Összc:;CJJ 5 frt. - Brösslcr Igm'L<·z g·yiijt. Budapest név ur:ll;.Ul l O frt. - Roth Lajos gyUjtése Budape~ten 10 frt, Ar11don 5 frt, ö~szcsPII 15 frt.

Összesen e hóban 90 frt 40 kr. Mult számuukban kimutat·
tatott 791 frt 15 kr. Az összes adakozás tesz e szerint eddigelé
881 j1·t és 55 hajczá1·t.
Folytassuk!

ÉRTESÍTŐ.
Országvilág.
St ejnschneider Móricz 70 éves jubileuma.
Be>·lin, 1886. aprilis.

J~l kell ösmemlink; hog·y a herliJ,i Y.sidóság még mindig azt a kiváló helyet foglalja el a mai zsidós>lghan, melyet számára i\Ieudcls~ohn
R:<crzctt, rlacz>Íra annak, hogy az ily eu örökség azok közé tartozik meh• e .
ket legkönnyebben eljátszhatui. Ha >lll az, hogy az igazi miil:eltsé~et
sennni sem jellemzi jobban, mint a jótékonyság - természetesen nem a
renclszernélklili, szeezélyes jóték011yság, hanem a maclern jótékonyság. me ly
amazt talá11 nrm Ullll)'im meJu1yisrgbcn, mint inkább rendszerheu p,
r7.élsY.erüségben mnlja fölül, ha lÍil ez, ngy Berlin zsidóságának c tekintetben is az első helyet kell jllttntnnnk. Tahín le;;z még alkalmam erről kiilön beszélni, az elmult hetek c~eméuyei azoBban öukénvteleuiil ama kidió szerepre fig,velmeztetnrk bennlinkct, melyPt a berlini zsidóság n zsid<)
h~tlonuin_,. trrén elfoglal.
Alig temettlik el c tudomány neHztorát, Znnzot. ~nek dicsösegébcn
Berlin zsidó kö~sége nuuyi,·a! inkább méltó részt ,-ehetett, mivel ő volt
a7., ki évtizedeken át a köl'ében élő mcstert az anyagi gondoktúl teljesen
fölmentette, midőn cg~' hétre rá up;yane v>irosban az el~ö zsidó tndó;;ok
rgyik lcgkiválóbl~jának 7 O-ik sziiletésnapját ihmepeltlik.
E két esemén,,·t amaz emlékbeszéd füzte össze, melyet Steinsrbneirler születésnapjának délelőttjén Zunz Lipót felett tartott, az igazgatása
alatt levő Ie,inyi•kolában, a tauitnínyok és nagyszámti előkelő közönsé~
jelenlétében.
Ezután a juhilán' lakásán gyültek össze nagyszámban barátai és

tisztelői, cgyeeek és kiildöttségek, hogy az aggkorba lépő meatert üdvözöljék. A berlini hitközség ne1·ében Jleyn· igazságiigyi tan. nyujtott át
egy iidvözlő iratot. A rabbinatus részéről dr. U11gerleider, Maybaum tls
i''ra?~kt jelentek meg. A »Deutsch isr, Gemeindebw1d« nevében dr.
Kii8teUer egészségügyi tanácsos, a Lelu:anstalt nevében dr.
MAOYAR-Jismó SzE>rr,E. 1886. V. }'Ile.

Mülkr
jl4,

Joel,
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a leányisk ola tanitói nevében dr. Guttmann, a tan Ugyi bizottság nevében
dr. Sachs L., a hitközségi iskolák nevében d1·. Holzmann és K irchstein, a

Yeitel-Ileine-Efraim intézet nevében (hol Steinschneider 2 7 él' óta tart
tudonuí.nyos előadásokat) Liepmann, Steinschneider jelenlegi hallgatói ne,·ében Go ttheil cand. phil. (a newyorki Gottheil fia) üdvözölték a jubiláns t.
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"" agg tudó,; renclelke?.ik. Et·ötclj rB éH bnzgú mnnkásn ii még minclig a
""idó t udomá ny n ak , 111r ly nek JW I! t csupáll lJelRÖ fejliiclésr. dr uem z:;i<],·,
l'P~r,riil Ylll fÍ eli smerése és egyéb Íllf10lll!l 11JOkkal Y:tllJ rg-ycnjogo~i(}bn

lüh·lil iH remlki,·iili r:rclemeket ,;r.crzc tt.

Ámbár az ünnepély tulajdonképi nyilvános j elleggel nem birt

VAJDA BÉLA.

és arra semmi előkésztiletek és fölszólitások uem történtek, igazán

~'uncrik~Li

rendkivüli mennyiségben érkez tek egész E urópából, de az oczeiínon

l evél.

túlról is, a legelőkelöbb hitközségek, tes tületek és magánosok részéről az
lidvözlö telegrammole és egyéb üdvözlő iratole

:\'ew-York yalJásossága. - A k er esztények és a zsidók. riu m . - A Debor ah egy níJi mnn.ka társa.

Haztilról mint tes tület cs upán a Rabbilcépző taná1·i lcara és lwllgatói
küldtek üdvözlő iratot; magánosok közül ·w eisse J ózsef (Vágujhely), K ay -

d iC',. .< :rct, Yagr ~;t'utr ft?jPJJcn <llll1at·<' ,-ap:,,· IH~ Dl '! Én c,.:;:ak azon mep:jeg-,r ·

serling, Goldúher, Kaufmann, L öw, L öwy, F riedmann fökántor stb. urak.
Y égül említem meg· a Magya~·- Z sidó Szem le szm·lcesztőségét. Mellékeseu
hozom itt föl, hogy Steinschneider c folyóiratot jól ismeri. »Már tölem
nem Jádnhatják, mondá egy izbcn, midőn a M.·Zs. Sz.-röl beszélgettünk,
hogy magyarul is megtanuljak i arra ·már öreg vagyok. «
Steinschneider hetvenedik születésnapjára a jubilánsnak ajánllra, a
következő munkák jelentek meg :
D1·. Egers »Divan des Abraham ibn E zra«, mely kiadásnak alap-

jául fekvő kéziratot Steinschneider közbenjárására a berlini királyi könyvtár szerezte meg.
Dr. Neubauer » Catalog of the Hebrew M1·s. in the Jews Colle,qe in
London.«
Gottheil R .•J. H. »A list of plants by Greg01·izts bm· 'Eb1·áya.«
D1·. Be,·linm· »Die Sclwijten des Dr. M. Steinschneider«, melyben kiváló gonddal Steinschneider irodalmi dolgozatai vannak fölszámlálva és

ez magában egy kis könyvet képez. Megtudjuk belőle, hogy a jubiláns
nem kevesebb mint hatvan folyóiratha dolgozott eddig, mely folyóiratok n
tudományok legkülönbözőbb szakait képviselik. Bevezetéssel vagy egyéb
melléklettel ellátott tizenhat mások által kiadott muukát. Katalogust öszszeállitott tizenhetet, mely között van fömtmktlja, a 3000 quart kolumnát tartalmazó Catalogus libr01·um hebmeo1·um in bibliotheca Bodleyana.
Önálló munka megjelent tőle tizenkilencz i e csoportot ama munka ?.árja
be, melyet a franczia Akademia ez évben pályadijjal koszoruzott. Amint
ugyancsak e müvecskéből kitünik, St. héberül, latinül, németül, francziául, angolúl és olaszúl dolgozik irodalmilag.
Hála Istennek bátran remélhetjük, hogy St. müködése még e!$yáltalábau nincs befejezve, tekintettel ama szellemi és testi erőre, melylyel
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,:, f,q millir'ot mt\r igen j<'n·nl tlrlhfl.ladja. lHn;· templom YUII brnn0 ·;
L>ÍR~IIk!

•remplom
Baptista
CongTegat.iona1ista
Heformált hollandiai (Dutch)
Lutherún .
Nethodi<ta (Episkopáli•)
i\Iethodista (Afrikai) .
)loraviánus
Kúl ,-i nis ta (presbyterianus)
l~gyesült kúhinista (presbyteriann<)
Reformált
Quaeker (barátok)
R.eformiilt Quaeker (barMok)
:-;hiikcr (reszketYe ,·agy tánczol nt im,\dók)
l'rotc,tims Episcopáli' (únglikán)
Ileformált protestúns Episcopáli• {ánglikún)
Unionista (több egyesült protestáns felekezetbeli)
i:lwéclenborgián (l'j jeruzsálemi) .
llformon {az utlsó napok szentjei)
Kambellista (keresztény test1•érek)
Karmellista (Krisztusban egyesültek)
r;örög katholikus
Római katholikus
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Buddhista (chinai)
Ethikai cuiturista
'l'heosophia
i:lpiritista . . •
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és még ezeken kivül mi'ntegy harmincz különféle, részint protesMns felekezetekből re- vagy deformált, részint pedig atheista vagy épen pogány

alakot viselö kisebb-nagyobb, többnyire ujclonat uj Yallásfelekezetek, melyek vasárnaponkint egy vagy kétszer gylilnek össze az e czélra bérelt.
nagy termekben, vallásuk, Yagy ''allástalanságuk, lelkük és testük, jelen
és jövő Li.clvöRsrgii.k feletti nyilvános vitatására P.R r tárgyak feletti eszmecserére.
Hogy a 66 római katholikus templomnak hány hive van, (mcnynyieu lllennek gyónni stb.) arról nincs tudomása sem a Heraldnak, sem
ugyhiszem egyéb Yilági egyénnek; de azt bizonnyal áHítják, hogy valamennyi protestáns azaz, az úgynevezett evangetikus feleleezetele templomaiban New-York városábau mindösszc csak 7 6,02 8 kommunikáns volt az
1885-ik évben; mig a többi fent említett felekezetek, a hit barátjait és
elleneit képviselö társaságok és eklézsiák gyülekezeteit, vasárnaponkint
átlag mintegy ötvenezer lélek látogatja.
Hat a zsidók? Ezekből van New-Yorkban milltegy 8zázezm· lél~lc.
A harmincznyolcz zsidó templom és zsinagógáknak összesen mintegy hatezerötszaz tagja van, mclyeknek a mé1·sékelten 1·ejo?·máltalc mintegy
harmincz, az ultra rej01·máltak mintcgy húsz, a mé?·sélcelt ortlwdo.volc mintegy tizenöt és a többi m·tlwdoxolc 1nintegy harminczöt százaléka t képezik ;
de, minthogy

e;~

utóbbi osztály többnyire a szegényebb sorsn

kereskedők,

kézmih7 esek és munkasokból áll; csak az előbbieknek van befolyásuk és
a new-yorki számos páratlan nagyszerU jótékony intézetek is,

főképe11

azok által tartatnak fenn, az utbbbialr számám.
Az említett izraelita jótékonysagi egyeslilet (United Hebrcw Clutrities) az 1885-ik évben 60,253 63 / 100 dolbh·t (mintegy 150,000 o. ért.
forint) <.1dott ki szegény zsidók segélyezé-sére. Ha már most a harmincznyolcz ;r.sidó templom 6500 tagját :ttlag mintegy harminczötezer lélekre
veszszük, azon kérdés merlil fel, hogy n többi New-Yorkball található
65,000 zsidó lélek hová tartozik?
A felelet erre az, hogy : ezekkől is majdnem ifteze?· izraelita csaláelfő
vagy a Bené-bent, vagy a Késer sel Btírzfl, vagy a »Free Sons of 1R1·acl"
nevü szerzethez, vagy nem ritkán mind a háromhoz is tartozik, ami Itital
halála csetére családja számára egy ezer dollártól egész (\tezcr dollárig
emelkedő összeget biztosit ... és minthogy effélc kiadásai sth. nem ritk:tH
tetemesek, a templom Yagy zsinagógába maga évenkint cgyszer-kétKzer,
C!!aládja talán havonkint egyszer ellátogat és pedig, hol az egyikbe, hol
a másikba, csak úgy - az Isten kedvére és a maga gyönyörüségére, de
a klntséges tagaágra bizon semmiképeu sem vágyódik. A többi csekély

rész pedig abban a hitben él, hogy hiszen » ,-allás« nélklil is dicsérheti
az ember az Istent, szóval is tettel is, és a mit a papságnak kellene adni.
inkább jótékonysági czélra fordítja, alamizsnául osztogatja, vagy sajtlt
zsebében hagyja.
Sajátságos, ele húsz evi tapasztaláson alapuló meggyőződésből tudom és a tisztelt olvasónak őszinteséggel és bizalommal meg is ~ ugom ,
hogy szel'Íntem nincs a világon város, mely Yalhísosabb és egyszersmind
vallástalanabb, jámborabb és egy uttal istentelenebb, j ótékonyabb és kegyetlenebb, békésebb és megis pokoliabb volna, hol a j og, igazság és
igazságszolgáltatás oly szép, jó és nagyszerU, de egyszersmint drága,
bizonytalan és ferde, hol annyi gyönyöriiség mellett annyi nyomoruság,
annyi szép és nagy erény mellett oly borzasztó nagy és utálatos biín fészkel, mint New-Yorkban!
De ha talán mégis van, akkor az bizonnyal nem London vagy
P~lris, Bécs, vagy Berlin, nem Bnelapest vagy Róma, hanem New-Orleans.
Mondom, még a hires Kohler, Wise és Hirsch doktorok is elismerik, hogy bár »fent és lent « nincs is, ele New-York és New-Orleansban
ot.t vannak a pamdicsom és a pokol egymás mellett.
A fölállítandó új szemimírium ligyc is bizonyára érdekli olvasóikat. Imhol a legujabb birck. A dolog fejlődik. Az anyagiak nálunk
Amerikában, tuclvale,·őleg gözerőwl fejlödnek ; de a szellemiek, ha
Jletre,-a Iók, sem veszteglenek soká a tervezgetés és ohajtga hí~ pos,·ányábaJL
i\Iárcúus 18-án nagy gy iilekezet volt egyiitt a 19. utcza Portugal
zsinagógájában. Jelen voltak egyebek közt a következő rabbik: Harfield
H.ichmondból, Coheu, Heinemau és l\Iorais Philadelphhlból, Drachmaun,Jersey City, i\Iaisner, Michel és Schnecberger - Baltimore, \Velner New Ha ven, Beck és Fisebe - Newark; New-Yorkból pedig: De Sola
Mrniles, Percira i\Iendes (a mannak testvére, ntyjnk dr.-~Iendes newporti
rnbbi szintén jelen Yolt), Col•en, lleilbrun, Philips és Blumenthal. - Dr.
Rolomon Solis Cohen dlasztatott meg clni\knek és dr. H. P. Mendee jegyzőnek. Bizalmi férfiak (eonunitcc on li·cdentials) \'Oltak: de Sola :'!Iendes,
Drachrnana lis Schnccbergcr, a kikuél a jeleu]e,·ii rabbik és világiak igazolblk magnknt.
A köYctkező ja,·aslat terjesztetett elő: »:'lliothogy nyilvánvaló lett
annak szükségessége, hogy az amerikai zsidóság azon rés:~:e, mely Mózes
törvényéhez és az ősi hagyományokhoz híven ragaszkodik, erejét egye~it~r ,:s törekvését tizen·ezz<• n végb61, hogy az igaz zsidó szellemet a
magn tisztaaltgába n fóntartsa: elhatái."Ozzuk egy y,sidó theologiai szemiuá-
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rg~·cslilct szen-czését, a mclycn a hiulia r<:~zrehajlatlaJJul tanitta,~,:k
rahhinikn~ irodalom lli\·en mag·yadztasRek , a hol
a llaiJi !1<llY'lJ .. 1 J·c' . "]':
.
.. ' '
\. ~-'Zll ()
it}1~;íg a la po~ ismeretet ~zerczhrRHell a z~ illó tndom;iuyhan ,:s ta ni tói k
nktat:'t~;\n és pélrU,i}tll buzdnh·n, nu•gszeres~e a hl:b er uychet, oclaarláR~al ,:s hiís<:ggt'l ragaszkoclj<:k a z~i•lli tan hoz.« Ahiin·a : A. Koltut NewYork; 1\rorai,; - Philadelphia ; lJ. P. Mrmle,; - New-York ; A. P. Mm 1
Newport; F. dc ~ol a J\[cndcH New-York; B. Drachillann
dcs -

rinmi
a

Xewark; II. IV. Sclmceberger -- Llaltimorc.
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fólszólaláHok iH, nem a tál'gyban magában tRiúlttík a kérclr:, nché7.,(;g~>it,
hanem inkább külső kiirl\lményekben és csRk miut laudutores acti tem·
p01·is tlinnek fol, kik keservesen panaszkodnak, hogy tár· adalom r:R c,n.
lácl, iskola éR község nem támogatják többé a bitoktatást oly mértékbcu,
mint azt régente tették, jóllehet, hogy a hitoktatás, a sz{Lmára kiszabott
ket óra mellett, most sokkal kevesebb idővel rendelkezik. Ha igy értjUk
a kérdést, azt következőkép kellene formálni: .llit kell és lehet a trj'l'riJny-

A javaslat <'gyhaugulag elfogadtatv:í11 a J ewi8h Theologir·al Smni-

szabtc! hetenkénti két ómi időben tanítani, hogy C! leglényegesebbet biztositsuk

aw·y A.s.sor·iation mcgalaki bísa el ha blrozta t ott. A tcrvezett Rzem iJuÍrinm ,

abból, amit azelőtt a ttibb idővel 1·endelkező és núnden oldalról támogatott
hitoktatcis nyujthatott ?

mclyrt Jtémelyck H ebrew Yag~· Orthodox l:'uin·rsity-JJt:>k iB JJCYCzuck, Neu;Yorkúan fog föhíllittatui.
j

z cgye~lilrt tagjni uégyfelék: al:í irúk (,; u[Jscrill erH) ,:vi 5 dolhír tag-

kii:t.Hégi küldöttek (congregat ion n1
tli,i.jal; -pártolt'.];: (patro11~) l O doll:ir :
drll'gate~) azon községek rl:szériíl, kik a:~. ••gye~iilrt tagjaini bclép11ek; a:~.
ily kör.ségek miJHlf'n l'~}"eK tagjuk nt:ín l dollárt fizetnek <:venkint; a clrJc~<ÍtnKok S:t.<Íma. a tizet meg 11en' kllalllultja ; - végre ;í.llauclú tagok (!ifl'
men1bers), kik cgy~zer ~ mindenkona 100 dollárt fizetuck. J\Iegjegyzcll(lö,
hog-y a gyiilekezeten azomwl2500 <lolhírt iratott alá. E szeriut igen valt'>szinii , hogy a ('Íll('ÍHnatii ~zPmimírinnJOJI ki1•iil lrsz még eg_1· músik: a
JJcw-yorki.

l~rrlekes,

hogy mag-a \Yi Ke egyik lapj;íban a »Debora.h «- ban

(márrz. :!0-iki Hzám) helyesli a Jno:t.g<llmat, még pedig két okból: rlöször
mert a f(Hállítandó intezetben }}juJ lg hPriiberkommcm1eRussen und Polcn dL' r
Taufp entrisscn wrrden Ro llen«, máHo<lszor » elen n es werelen ela orthorloxe
l'hasonim-Predip;er herausgebildet werdcn, die nun eiumal un ter der
J'ikanischen Jngeml nicht zu haben sind.«

<1

nJe-

S ha már a Deboraht említem, lutdd moudjam cl, hogy c lap
egyik igen szellemeH munkatársa Alexandra nem más mint Sonnensehein
a8szouy, az elhalt nagykanizsili tnd(,s l?as8el rabbi leánya, St. Lonisbau,
Missonri. Kivitnok sok ily nöi mnnkatársat a
Jackaonville, Pl01·itla.

~I.-Zs. Szemlénck.
ROSENSPI'l'Z fUNDOJt.

Tan ügy.
A középiF>kola,i hitoktatús.
l.

A hitoktatáll kérlléHe, ámbár már jti irleje foglalkoztatja :l"- i,;koln
kiváló szakembereit és a szószék jeles férfiait, nH:g chnr:letileg- ~Pm kii.",..
ltdett valarnivel a megoldás atádiunuíhoz. E 1Jecse8 lapokhan megjelent

Azouban a kérelés nem áll egészen igy.
i\lert igaz, hogy az összhangzás az élet és tan, a zsinagóga és iskola között nagyon megkönnyítette a hitoktatá R föladatát: ezen <i'>•zhangzást a klilömbözö uevelési tényezök közt óhajtjuk mi is és kc'ern~cn
nélkülözzl\k. Azonban még az nem bizonyítja, hogy a hitoktatás mag;ibnn
véve jó volt és telje~cn megfelelt föladatánnk, mert az könnyU volt ; sőt
kétségtelen, hogy ha a régi hitoktatást, az ö móclszertelenségében, a jelen
pedagógiai tndom{mynak vagy korunk valhisos tudattinak itélőszékc elé
;\1litanók, az itélet nem hangzanék kecl,·ezőeu egyik oldalról scm. Nem is
tartok töle, hogy valamelyik, c lapokban fölszólalt szakfédiRk köziil a mllásos élet és vallásos oktaMs eszményképét hltná ol~·an, még most is
található községekben, hol a dgi ,·iszon;·ok teljes épséglikben fennmaradtak, a hol még az is elérhetö, hogy a középiskolai nö,·ende'k a köteleA
két órán kiviil még néhány hetenkénti ódbau nye1jen nihisos oktatú~t.
mel:v oktatás azonb:,tn a régi jelleget is megtartam'l, hogy t. i. a növendék
fokozatosan halach·a, megtanulna minden rendszeres ös;;zefüggés nélkiil
valamit a pentateuchból Rasiml, néhány zsoltth-t és prófétai fejezetet,
végre misn:ít és sulch:ín árnkhot. Mert, lm ily idnyban keresnők n }Jitoktahls folada tM, a két lirai tanidő mellett is a fősnlyt a héber tauitására
kellene fektetnünk, azonkiviil pedig még oly könyvet alkalmaznunk, a
mely mint azt egy hittaui kiiny,· szcrzője ki is emelte rlióhéjba foglalt sulchau árukh-nak uwgfelehll'. Igy megadhatnők növendékiinknek min<l a képcHséget, hogy a z~iuagtÍg1íban fúltalálja magát, mind

pedi~ a gyakorlati valHsoHR<Íb"l'!t H:t.iiksége~ ism~reteket. Az iskola igy
megfelelne kiitclcsRégénck. növendéke valamivl'i meghaladná az am-Wre•·:.~ niveauj:ít; a f'sal:ldra kelleue bíznunk, hogy a nl:lvenMket gyakorlati vallásos~ágra. iR s~r.oktaasa.
Azonban mi, nem csak hogy ily eredménynyel nem elégednénk meg,
lmnem - }Ja pedagóghíuak és korunit vallásos tutlatának van valami hoz
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zrl~zólása

még a :il a. jel eR báchnr

ból, a ki a jesibM

,-i:il~gára

clhag~-,'án

~cm

fele l ne meg kitliuöen a hittan-

1•ihígi tndomün.''ra adná mag:ít,

.ielentkezuék, és pedig azért nem, mivclhogy

~em

AZ ORoSZ. MAGYAR IZRAELITA TAl>TTÓEGYESf"T,ET KÖZGYÜJ,:f;SE.

é~ érett~égi

vezettetni akat:ia és a pedagógiának csak az a föladat jutna. a ,,u)d"('·rt
megállapítani, melylyel c ezéJok elérhetők YOlnának. A th('ologi!ít m=!klilözö hitoktatás még annak az eshetőségnek is ki ,-an téYc, hofzy n\lamel.'
eretnek törYényszék anathem:í t mon(l rrá, mcrt p. o. Ezsaj:ís II. fejezd•·
alapján a Messiás hitet ügy adja elö, mint az emberiRég foko;,;atos fejlődésr=

valhi sunk föb lJ

igazságait sem a zsidóság történetét és fejlödését nem. legalább n'ndszcre~cu nf>nl ismeri, azt tudatába fölnem ,-e tte.
A hitoktatásnak mll,.;
~ cn Pltérö irán?t. köYetni.

nézetekből

Valóban Hrmcs;tk n körlilnH:uyrk

kell kiimlulni , a

régitől

lényege-

JJ ek eszméjét, és ezzel kapcsolathan Yallá~os kötele~séggé te,zi, ltop:y min•lenki részt vegyen korának miíYeliidési törekY(:sein stb. Aumban tal:ín

nílto:.~tak, hanem eg-yRzersmi nd a

\'alhlsoktatás trírg_,-a és e:;-;élja is; m.i ncnwsak ,-aHásos ismereteket a karn nk ll?njtaui

é~

il

ettől nem kell annyira tartanunk, s miuthogy némi előnnmk:llatok mégi~
\'annak, már a hitoktatlls vállalhatja. a thcológiáuak föladatát is ,:" ha
sikerlil neki a föntjelzett irányban megtaltílui a helye~ ntat, akkor "z:í-

,-alhísos g;·akorlatokra muatkozó szabályokat, hanem

a gondolkodásra h;ttJJi, a

:-~sidóslig tmúnak megfelelő megg~·t-ízödésckct

terem ten i, akara tot ébreszteni, ne1·elni nkanmk. 1\ mozgalom, me ly eg~
é,·század óta a z;idóság kebelében mntatkozik -

míthat arra is, hogy tanitdnyaiban folébred az akarat. hogy n Yallri"
szertartásait is gyakorolja és hogy a héber nyelvet is megkech·cljc. Xena
egy tanítványomra hivatkozhatom, a ki elhatározta magát, hog:· házi

He ámítsuk magunkat

·- az egy benső alakulás jellegét i~ Yiseli magríu, átalakult valhísos tnrlatnnk is és a hitoktaülsnak ezzel H:r,ámolnia kell.
A talmud sz:ízadokou <it. h:HtérlJe szorította a bibliát, minclen valláRtnclomány inkább foglalkozott a törvények értelmezésével, a vallásos
('Relekmenyek szabályozásál-a l min t~em hitünk igazságaival, tanbeli tar-
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szorgalommal pótolja azt, a mit az iskola az érvényben lévő Rzabál~·ok
értelmében a hébert illetőleg mulasztani kényszerítve volt.
Melyik volna a fontjelzett czélhoz legbiztosabbau vezető mórlszm·,
melyik a megfelelő tauterv?
Erről jövőre.

talmával; kizárólag a kötelességeket tudatta a hívekkel, kiterjesztette tárgyalásait és intézkedéseit a~ c:let minden mozzanataira, de nem haugoz-

Budapest.

SCHÖN DAVID.

bttta hitünk sarkalatoR eh·eit, egyoldalu és formAlis volt, hiáuy~ott a. henRÖReg és az eszme. A 7-Sidós:íg

e~zméinek

Az orsz. magy. izr. tanitóegyesület közgyülése.

hangslÍlyo7-ása jelöli meg a fele-

kezetiink kebelében mutatkozó mozgalmat <'s ha van az njounan folbpott »orthodox éR Heolog« divatoR jelsJ~avaknak Yalami lényeges c1rtelmr
i~, az csak ezen mozgalommal rlllha t iisszefiiggésben.
Hitoli:t(tfásunk fiJlculaüt e8zm·int az volna, hogy feleke::etiinl.· minden
ltive teljes tudotával bh·jon vallásun/c hivatásánalc, hogy ennele igazságai er/18

meggyőződésele gyrmánt éliMele lelleében és ?·ezéreljél.· az életben; oda keU

Április 22-éu délután 3 órakor és folytatólag 23-án d. e. 9 úrakor
tartotta meg Szántó E. elnökletc alatt a magyar izraelita tan.itóegycAiilet
renclkivlili kö~'-gylilését, a pesti zsül<"> község ifjusági templomnak berendezett clisztermébeu, a. tagok é~ egyéb szakférfiak nagy részvéte t!~ n
jelenlevők élénk érdeklődése mellett.
A gyülést Szántó igen szép bes7-édde1 nyitott.< meg, melyböl a körészt szószerint átveszszlik :

töi·elceclniinlc, ltogy ifiai11!.- vallásunk szempontjából t(tnlt?jálc megérteni az em-

vetkező

lm·! éJJ '·endeltetését, helyzetét és Jilladatát (t tá,·S(ulalornvan

»Nem tal:ílom fcilöslege~nck azt az :íltnl:íuo' áll:íspoutot i~ jelölni,
melyet egyesiiletiink. mint felrkPzeti "A'.H'iilrt, n ti";,;ta pedagogiai khdt'~ekkel "zemben elfoglal, és pz az :íll:Í8pont nem más nliut az, melyet mint az egycdiili helyest - hazánk le~:-.-feh·ihígn8o<lottabh tanférfiai, élllköu a felejthetetlen Eötvö~ .Tózsef b:írb\'al. akkor elfoglaltak, midön az

8

nemzetben, a

természettel és Istennel szemben. llitiink elvein alapuló t'ilágnézetet al.-rmml.·

neki nyujtani.
Ez a mi föladatunknak ig-en leuyege~ rés:r,e, rmH'k megold:ÍR>Írll
kell törekednünk

Megoldha~juk-e ? Minthogy theologiánk r1. Rzú Mzoros értelméb('JL
nincsen, a mely vallásunk tanbeli tartalmát formáluá, a szertarMsok :lltal
képviselt eszméket kiemelné -

jogosult volna a k(ltkedéA. Dr. GoM-

zihernek a kis és nagy fizikáról hozott példája uagy<on ill találó. A thel)}ogiának kellene ily irányban megállapítani a czélt, hová az i(jnságot

1868-iki m=piekolai törv,lnyt megnlkották, t. i. a pedagogia fi.lggetleu a
felekezetiességtöl. A hittan a népnevelés szolgálatába léphet, tegye is,
mert iidvfis, ae a pedagogia nem kizárólagos felekezeti eszköz.
11

»Ezt ,· alJjuk és követjük mindazokkal egyeh'rtó1eg, kik sziute azon
ézPtem vannak, hogy a pedagogia általános.
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»l\l ert azokka l szemben, kik a. pedagogiát akármelyik hitvallá~
~zilliitt,iének akarják tekinteni, hogy a. közneveléR fölött g)'ámságot gya-

koroljanak, azokkal szembeH mi azt mondbatnók: A ki a szeresd felebatoclat, miut tenmagadat, a ki sziilők és öregek iráuti ti~zteletct, a szeg,:uyek, özvegyek és <trv;ík Ü';Ínti irgalmat, vagy nuís bibliabeli ethikai
tl: tclt tanit, az zsidó pedagogiát iiz, mert ezt Mózes tanitotta; vagy ez

a pcclagogiai tétel : oktasel a· gyermeket Raját egyéniségéhez mérten.
Ztiidó peclagogia, miut ez t bölcs Salamon tanitotta, és hogy még csak
rgy példával éljek: az az állam, mely az általimos tankötelczcttségct, az
iskolakényszert tötTénybc ikta~ja, zsidó tanügyi politikát iíz, mert ezt
mllr a talmud tanította. Mi ezt nem tessz ük , mert álláspontunk az: a
pNlagogia által:Íltos.
»l\Ii azt hisszük, a mit a mult és jelen század legkivá lóbb ú:rfiai, a
mit Locke, :Roussea u, P es talozzi, .Jean Paul, Diestenveg, a mit Kazinczy
,:, Eütvlis ar. emberiség neveléséről irtak, örök becsit marad núnden kultnr-nemzctre rs azért c téren nem ismc1:jiik cl az cxkluziv felekezeti
;ílláspontot.«

A közgylilés tárgyát a közokt. nliuisz tcr által kittb:ött hat tétel
köziitt htíromnak a megvitatása képe;~ te. Az első: A népiskolai közegészHPgiigy, mcl.vct Léderer Abrahám tanár ll tételben fejtett ki. A második:
Az olvasókönyvek használásának módja, Radó Vilmos tanártól 8 tételJJen ré~zlctezve.
Ez ntóbbi elöacláo folytatólagos tárgyalásával kezdöclött a közgyitléH második napja. Radó tanár tételeinek elfogadása után Csajági Béla
igazgató fejtcgette: A kézligyessegi oktaUts czélja, anyaga és módszere
(·z. kérdést.

KÚTFÖK.
Miniszteri remleletek az anyakönyvi keriiletck iig.réhen.
8 1. sz.

Yallás- és közoktaüíRi m. kir. miniRztcr.
7l:l33 . Rzám .

Pest-Pilis-Solt-Kisktmmegye közigazgatási hizott;;liga f. r 1·i janwir
hó 14-én 13 k. b. sz. a. kelt határozatának azon részét, melylyel a tassi
izr. anyakön;n·i kerlUcthen az eddigi n ny a könyn·ezctő t ideiglenesen félévrr
hivatalos miiködésében megerősítette, s a citma-wcsei i>:~r . anyaköny1·i kerillctbcn Basch Manó rabbit anyakön)Tvezctüiíl elismerte, júdhngyú
tudomástil Yeszem. A dunapataji izr. anyakönyvi kcri\lctbcn IIalbrohr
l'hlsp:ír anyakönyvyezetőt, miutáu miuőségc az ii~yiratokban feltlíntetnnincscn, csak ideiglenesen tartom elismcrcnclönek, és utasítauclónak rcn<lelem a keriHetet, hogy fél év alatt az izr. anyakönyvek tá1·gy:lbnn kibocsátott sza bályrendeletem 2. §-ában előirt kellékeknek megfelclö anyakönyvvezetőről goudOilkodjék, >agy pedig a:d hogy llalbrohr G:í>pár n
rabbisági, illetl e az csketési szertartás végzt:,érc képesített eg;vén, igazolj n
be. Nevezett közigazgatási bizottság i<lrzett hahírozata alapj:ín végre
megengedem, hogy az 1885. évi nOI' . 1:.l-;Ín 1~124 C'ln. ,z . a. kibocsátott
szabályrendeletem mellékletében 16 folyt'. sZ<Im ala.tt feh·ett dwla\'CCtiei
izr. anyakön)·,·i kerillet székhelye Dnwn·c<·"érKl Apostagra lwlyczh:s,-ék :it.
7

lltHlap<'t<trn, 1886. é1·i nuín•zin" ltú 1 0-<:Jl.

Az országos képviseleti tanitógyi.ilésbe kikillclött két tag: &.:ántó
Eleázú1· igazgató és Klingenbm·g Jakab pécsi igazgató.
Tiszteletbeli tagokul megválasztattak: Bl1t1n Jaakim ujverMszi és
lVdsz Farkas pesti tanitó, Reiser Lás:,z,; iskolas~r.éki elnök és Wittman•!
Mór i~kolalátogató, mindkettö Váczott.
A közgyiih:s egész lefoJyá~a, nlint nagy iirönunel konstataljuk,
méltó volt a zsidó tanítók lllÍÍ\'Clts(:géhcz és cgycsiildiik régi hirncvéhez.
Meg vagyunk gyöződve, hogy a tartalmas clőad:ÍR•Jk és szakszerit tárgyalások clmcmozditó ,:s tcrmék('ny hat:ÍHHal lesznek nemcsak a részvevőkrc,
hanem magára az iig)'I'C iR,
mint lelkes munkásai .

mcJyn~k

:l

Illi ZRidó tauitóink ép Ol)' crtc)mCS,

Trefol'/ "· k.
82.

f\7.,

Tolnn mcgyc kiizig. Lizotts:í;dthnl'. cgyidejiileg intézett rendelettel
megcnge<ltrrn, hogy :t simonytomyai j:íní,;bnn fekvő s tévedésből beosztatlanul marallt Kölesd köz"ég n gy<inki izr. anynkiinyvi kerülethez csatoltasHék, HCm kiilönhen, hogy az ugyannzon járlisbeli :Medina, Kis-Tormás és Varsad községek, melyck az 18l:Hí. ,:vi nov. 13-án 1824 elu. sz.
a. felvett ltögyés:;i izr. anyakijn)'\·i kPriil!'tl1ez csatoltattak, ismét kivtitessem•k és Rzintén a gyiinki izr. anyakönyvi k('riilethez osztassanak he.
Bndap<'RtPn, 1886 évi :ipril hó 6-1ín.

-(.
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Valllis és közoktatá si ma g)•ar kir. mini szter.

86 . sz.

11109. sz.
Szepes megyc közig. bi:wtts<lg<thoz egyidcjülcg intézett rendeletemmel megengedtem, hogy Podolin r end ezett tanácsu vár?s, Yalamint a popddvölgyi járás területén fekvő következő községek es pedig : Bnssócz,
Hod ermark, K eresztfaln, Krig h, Landok, Holló-Lomnicz, Malclur, SzcntGyörgy, Toporcz, Tótfalu, Viborna és Zsdjár községek az izr. anyakönyvi
iigy r endezése tárgyá ban 1885. évi november hó 13-áJ.l 19 _24. eln. sz. a.
kelt s:.~tLbályrcudeletem mellékletében 283 sz. a. Lublo szekLelylyel felYett izr. aJ;yakönyYi keriiletből , továbbá a bitrai járás területén fekvő
köYetkező közs~gek és pedig : FOJ·bet·g, Rokusz, Kis-Szalók és Sztráska
községek az idézett szabályrenelelet mellékletének 2 81. sz1ima ala tt
Hunfalu székhelylyel felvett izr. anyakönyvi kerületből kivétessenek és
a 280. sz. a. Késmárk székhelylyel felvett kerülethez osztassanak.
Budapest, 1886. ápril. hó 14.
Trefort s. k.

\'a lláR éR közoktatási magyar kir. miJJi ~:-~t<'r.
13059. sz.
Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye közig. bizottságához egyidejüleg
intézett rendeletemmel megengedtem, hogy az iu. a nyaköny'i iigy rendezése tárgyában 1 885 évi november hó 1 3-án 1925 ein. sz. a. kiadott
szabályrendeletem mellékletében 237 és 239 f. számok alatt előfordul,·,
lca?·czagi s mada1·asi anyakönyvi kerliletek egyesíb·c Karczag Rzékhel~·l?el,
egy izraelita anyakönyvi kerliletet képezzenek.
Budapest, 1886 . április 15.
Trefort s. k.

Kihinletési bizonyítványok bélyegkötdezettsége.
87. sz.
Vallás és közoktatási magyar kir. miniszter.

84. sz.

1920. szám.

\'alhls cs közoktatási magyar kir. ministerium.

1H184. sz.
Zemplén megye közig. bi:wttságához egyidejüleg intézett rendeleletemmel jóváhagytam a nevezett közig. bizottság azon határozatát,
melylyel az 1884. YII. t. ez. r end elkezése folytán Abauj-Torna megyéből
a Zemplén megye tokaji járás1íba kebelezett Erdő-Horváti, KomJóska és
Régéczi három huta községben lakó izralitákat a tolcsvai izr. anyakön)•vi
kerülethez osztotta be.
Budapest, 1886 .. ápril 11.

A miniszter meghagyásából: 1'anádcy Gedeou <Ulamtitk<Ír.
85. sz.
1H057. ez.

Va,lláR és közoktatási magyar kir. mini,ztPr.

Bars megye közig. bizottságához egyielejiileg intézett reueleletemmel
megengedtem, hogy az izr. anyakönyvi i.igy rendezése tárgyában 1885.
évi nov. 13-<ín 1924 eln. sz. a kiadott szabályrendeletem mellékletének
59-ik száma alatt Léva székhelylyel felvett izr. auyaköuyvi kerület kett!;
hasíttassék, s ezek egyikéhez Mezö-Kis-Salló székhelylyel a lt)vai járá~
területénfekv/i Csatta, Kis-Oroszi, Garam-Danásd, Lekér, Garam-Vezekény,
Nagy- és Ki8-E))(h·e<l, Aghó-Nyir, Fcl~i)- és AIHó-V:irad, Garamszentgyörgy,
Nagy-Salló és Mezií-Kis-Hallú községek osztassanak be, a másikhoz pedig
Léva székhelylyel, Léva rend. tau. vároR és a lévai járás mindazon
kö:>.MPj!Pi t:n·to?.zann k. mely<'k n lll<'?.ií-ki~-Rn]Jl,i k<·riil<:th""' nf'm esatoltnttn k.
'f'rf)Ol'/

M.

k.

A m. kir. pénzilgyminiszter t~r folyó évi május hó 20-!ln 904. sz.
alatt kelt á tiratában tudomásomra hozta, hogy az izraelita lelkészek a
kihirdetési bizonyítványokat nagyobbrészt bélyegteleniíl állítj,lk ki. Ezeu
okiratok, valamint a más egyházban való egybckelhetésre szóló engedélylevelek, ugyszintéu a felmentés (dispensatio) iníuti kérvények bélyegkötelezettsége tekintetében pedig a » bélyeg és illetékek iránti törvények
és szabályok hivatalos összeállítása« határozott intézkedéseket tartalmaz.
a mennyiben az illetéki iliijegyzék 31. tétele értelmében a kihirdetési
bizonyítványok, más egyházban való egybekelhetésre kiállított lelkédzhivatali engedélylevelek ugy a 60. t. éttelmében okhirdetési bizonyítvllnyok, ha abban valamely eljegyzett pár kihirdetése tanusíttatik, ívenkint
50 kruyi állandó bélyegilleték alá esnek; - ha pedig az utóbb említf'tt
bizonyítvány két vagy több eljegyzett pár kihirdetését igazolja, az 50 kro~
bélyeg anuyiszor kívántatik, a mennyi a h<b:asulandó párok száma. Midőn
a kihirdetési bizonyítvány szövege egyszersmind az elbocsátási (dimissionalis) vagyis a fentjelzett engedélylevelet is magában foglalja, ez eset- •
ben csakis a kihirdetési bizonyítvány után a fentebbiek szerint járó bélyeg·
illeték rovandó le. Végül a felmentés (dispeusatio) iránti kér,·ények az
ill. dijj. 34 . t. alapján ívenkint egyszerre 50 kl'Jl_vi hélyegillete'k alá
esnek.
Budapest, 1884. évi junius hó 4-én.
Miniszter

\U'

meghagyásából Tandrl..y Gedeou s. k. államtitkár.

VE~YER .
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VEGYES.
lt•odalmi hir·ek. Megjelent r~ beklileletett: Isid01·e L oeb. 'fables du
l'alcndrier jnif depni~ l'érc chrétienne jnRqu'an XXX-c Riécle avcc la conl'Ord ancc des elates jui1·eR e~ deR elates chrétiennes ct une méthodc uouvcl!c
pom calculcr ce~ table~. (Ifeber é~ német be,·czctéssPl ÍR.) Pári~, 1886 . Pietro Pl'!'reau . Educaúone e coltura •leg!' iRraeliti in Italia nel medio e1·o.

('orfu, lt'85. -

. ld. i'\eubauer, Catalognc of the hebrew mannscripts in

the Je\\':;· College, London. Oxford, 188G. - A. Rosen~weig, Kiinstler
nn<l Jugcndbilllcr. Eine piidagogiRche Parallclc. Neuhans 1886. - G.
Jfw·.r, ,JiüliRche,;

I<'rem•lemccht,

anti,;emitischc Polcmik u. jlidische

Apologctik. Karlsruhe és Lipcse, 18 8 G. - Iso ac JI. Wis e, J ndaism : i ts
cloctrines aud dntics. Publisherl in the officc of the Israelite. Ruszti

R . .J., A kegyth·i jog rs a szegedi g,rakorlat. Jogtört. tanulmány. Szeged, 1886.

Zunz-ünnep. Az országos rabbiképző-intézet felső tanfolyamának
theologiai egyietc Imijus 2-án Zunc Lipót emlékezetére üunepet r endez
a kö>e tkező türg,,·sorozattal: 1. Elnöki megnyitó, dr . I-lerzog Mctnótót.
2. Znnz Lipót élete és nmukái. Irta ~ oh·assa Blau Lajos. 3. Zuuz Lipúthoz. Ünnepi óda. Irta sol vasRa Kecölwnéti Lipót. 4. Emlékbeszéd Zuuz
Lipót felett. Irta s olvasBa dr. F'isclw· Gyula. 5. Zunz és Heine. Irta s
oh·assa Ziegler Ignácz.

A Mendelssohnok czimén érdekes czikket közölt Darvai Móril'z,
dé1·ai taHár, a FövároRi Lapok márezius 31. sz~imábau. Idézi egyebek közt
~Ieudelssohn .\.brahám le,-elét egyik lcáJJ}'tlhoz, melybeu ez tUl »A vallá~
külsii alakja, melyre trtgccl i~ tanítottak, tiirtftn.,Jmi éR változó, mint minden emberi

intézm~ny. Nehány ét·czrcclrlcl <>zf'!iítt a :~.sidó hitforma ural-

kodott, azután a pog1lny és jelenle~-t· a kere~ztéuy. Téged testt·éreidd<'l
együtt a keresztény nt!hísban nC\'I'ltiink, mert ez a legmííveltebL népek
hite és semmi olyat ucm tartalmaz, a mi cltáutoritson a jótól, ellenben
igen Mok olyat, a mi ~zcretetre, engedPlmességrc, türelemre és önmegadásra \'czérrllwt, már rsak Alapítója p•'ldújának fiiltiintetéRe által iR, melyet
oly kevesen érteuek ~s m~g kc,·esehben kön~tnek. « Ehhez cúkkiró a következő elmélkedést fíízi: »Nem ,,éljiik egészen érdekteleunek l\Iendelssohn

é~

Ábrahám, a nagy ember fia
még nagyobb ember apj 1inak magábtw
véve kevés igényü alakjára fordítani a magyar olvasó figyelmét. Az idé-

nem egy fogadott .fiában fejlödbetett ki. Ily fölfogás kétségtelenül leggynr·

sahban és legalaposabban oldaná meg, ha általános"á rálnék, azt a Urdési, melyet egy egész - igaz, hogy kicsiny - párt nem is próbálhatna
elmérgesiteni, ha semmi ethnikus vagy társadalmi alapja nem rolna.« -Őszintén megvalljuk, uem értjük Dan' ai urat világosan. A mihmk kikeresztelkedettek lelki Mlapot{tra utal ta hin, ,·agy föltegyilk -e a :r.~id.í 1a 1lásu írótól, hogy hitsorsosait tömeges kitéréo<re 'zúlitja föl')

Dr. HirschJer lgnácz főrenrliMzi tag, a béc;;i OI'\'osi hiN1lat tiezteletbeli tagjának választatott.

A pesti izl'. hitközség hitoktatói testülete április hú 4-éu tnrtotta meg dr. Goldziher elnöklete alatt első alaku ló gylilését, a mult ha"i
számunkban közölt ügyrenel alapján. A teljes "z{uuban megjelent hitoktatókan kivli! jelen voltak még clr. Kohn S>imuel és Pollák Lajos rabbik,
továbbá dr. Eaeher Vilmos, a talmud-tóra igazga túja és az iskolaszék nehány ügybuzgó tagja. Dr. Goldz-iher, a testiilet eluökc, hntásos beszédheu vázolta a hitoktatás jelen keclvezötleu állapotát. Miután az elnök
Stern Abraluím hittanárt a testiilet jegyzői teendőinek végzéséYel megbizta, fölszólította a szakosztályokat a megalakulásra. A d.lasztás azonnal meg is ejtetett; a középiskolai szakasztály Schö'n Dál'id hittamirt, a
népiskolai pedig Szántó Eleá"ár igazgatót választotta eluökiil.
Zunz temetéséről mult számuukban közölt tudósitásnnkoz Sp.
G. ur ezeketirja BerlinböJ: Le>elébeu Yajda baní.tom biiszkeséggel mntat
a körlilméuyrc, hogy ime a koporsó kisérői mincl igazi fájelalom alatt g&·nyednek. De bizony nem vált Yolna szégyenére, ha többen ott lettek
volna, és különösen - legalább nekem - f1\jt az, hogy a keresztény
tudományos és politikai világból egy án·a lélek sem ,-olt látható. Pedig
hát senki sem tagadhatja, hogy Zunz ign1dn tudós é~ egész lelkéwl német volt. Ez pedig neruc~ak a mi dolgunk.
Steinschneider köszönete. A kö\·etkező sorokat ,·ettiik : Berli11
1886. április 8. Tek. 8zerkesztőség ! Steinsdowider w· általam kéreti a
tek. szerkesztöséget, szi,·eskedjék köszönet~t kifejezni mindazok iránt, kik
hetveuedik sziiletrsuapjára Magyarországból ÜP\'Özölték, mivel rendkivilli
elfoglaltsága miatt ebben egyelőre meg van akarlálozvn. 1\Iarndtam :~tb.
Vajda Béla.

Tisza Kálmán mint prenumeráns-gyüjtö. Bod 1\tternek a magyar protestantizmus törtéuctét tárgyaló latin nych·ü kézh·ati munk.ájára
hirdetett nemrég előfizetést a Protestáns Egyházi lÍ>l Iskolai Lap ; egy
példány :í ra 18 fi·t. E t. laptársunknak áprili~ ::! 5-én megjelent szálú-
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ban erre vonatkozólag a következö sorokat olvassuk: »Bod Péter munkájára Tisza K~Umáu minisz terelnök m· szerkesztőségilnkbe a kö1'etkezö
előfizetéseket ,-olt keg~-e~ bckiildeni : 'l'rrfort közokt. minisztcr 5 )Jéldáuynyal, Széll K~Umán , Perczel i\liklóR, Szapáry Gyula gr., Péchy Tamás,
J<'ejérnlry Géza br., Bcdekovich Kálmán, br. Radvánszk.v Béla, gr. Anrh·áss? Ma n•'>, Fferezeg Odcseba l r h;- Gyula, K~íllay Béni, Orrzy BP.la br.,
ifj. S7.ögyéu_,-i r,~íszló, Szérh en~·i P~U , Tóth YilmoR, Tisza K:llmánHr,
gr. Teleki Domokosné, gr. Károl.vi TibonH;, bt·. \Vodianer Albert, br. Podmauiczk~- Géztin(;, Odeschalch.'' G_ynhl hgné, gr. Dégenfeld Lajos, gr. Ká-

TUDOMÁNY.

rolyi Tibor és Tisz:t KálmáH egy-egy példánynyaL Összesen :28 példtlny.
Ehhez nem kell kommentár! « -

A szombatosok.

Nem kell valóban, ~em a Prot. E. és

I. L.-nak, sem a M.-Zsidó Szemlénele Mi elboruh'a csak ezt kérdezzük:
mikor fognak a mi nagy uraink felekezetök ligyei iránt enn~·ire ér-

Történetük, dogmatikájuk és irodafmuk.

deklődni'?

Dr. Kúnos lgnácz konstantinápolyi mnnkatársunktól a napokbau
a m. tud. adakémia kiadásába11 ily ezimil munkrt jelent meg: Jfá,·om
kamgiiz-játéh· : tlirok szo'vegét fiiljegve.~te és nwgvw~·a fm·ditotta K. I. (BudB _

pest, 1886.) 15~1. l. E muuka reuelkivüli foutosságu aclalékot nyujt

A

török póm~'rh· é" népélet ismeretéhez, éR szakemberek itélete szerint hivab-a Y an a török fil ologiti bau eddig fájlalt hézagot pótolni. l\'lindencsetre Un·eudhetiink, hogy Künos tudományos utazásából aránylag rövid
idő után máris talpraesett eredményt bir fölmutatui.

Zsidó statisztika. Szent-Péterváratt a zsidó lakosok számrt folytou kevesbedik. Pár é1' előtt még 40,000 zRicló lakott ott, 1na már
e~ak 16,826.
Zsidók külföldön. Dr. Gaster Mrizes ar. Oláhországból kiiizött volt
lmkaresti e~yet. m. tanár O:r.fm·dban a románnyelv és délszláv nyelvjárások lektoravá ne\·eztetett ki. - D1·. F.·ünlrel S. a boroszlói egyetem m.
tanára ugyanott a sémi nyeh-ck renrlk tanára lett
B
t
·r • •
·
. erns amm '•tpo 1
orosz Hzületé•ü ~zohráRz a l"i'·is 1:
:'11nRée Grevin igazgató.hína k nevrztetett ki.
A zsidók Würtenbergben. A würtenbergi Israelitische Ceutralkirchenkasse hivatalos kimutatásából a következő közérdekü tételeket
közöljük. Bevétel: 64,578 llltÍ.rka többek k'o' t. k" ' k
,
·
z . ozseg-e hozzájárulása
R rabbifizetéshez 7960 m., á.llami se,rpJl.'f 10,000 nt., a kü·. állampénztár

h~z~ájárulás~

23,180 m. Kiadás: 55,183 m. és pedig többek közt:
közigazgatási költség 8006 m., rabbidíjazás 2i:l,100 m., tanítók és k>íntorok fizetésja\•itáaa 9 428 stb. Vagyon: 16!!,970 márka.

III.
i\ ~ZOJn1Ja1nssúg Predeti dngm;ltikú.júnak all.-tttt'l reszt·i. - K:~té,ia. - ~ \t. ··g_\
j:-;tt•n tana. Polémia a. ~zenthá rnnl~Ú!!PlkJL - -h'· tat~ l•s )1,\zt's .. \z t'\ an!!t'l i~ nu, . .,.
~1z ó-sz~h·et~é:.r. - ~\ zsidósúg é .;; ;.l keresztl·ny:-;ér:,· küzti L~lle n[~·l kiP~.\t>nlilt''P.
- ~\ chiliazrnn~. - ~\ :--zcnHhato,súg mt~:-:..;i:'hi hitP.

A sokat rága,lm[tzott. egí•sz a legnjahh idiíkig \:ll.()' IICIII
ismert va.gy pedig frlreismert szomhato~ 1allr1s Pre<leti al:tkj(ilmll
úgy tünik fel, hogy a l,:eresztényst:!tben gyükcre:.~ik, rnellett!' frlkm·olja a zsidósáyot és befogadja még a ch ilia.:m 11.~1 is, a:~.az azo u
hitet, mely a jövendőben ezerl>ves isteni hirodalma t 1íu· a földiiu. 1)
')A régibb it·úk, kik ti;bbnyil'e csak me\lékes~>n nyilatkowak ft•Wle,
beérik ar.zal, hogy néhány külsöeégek felemlító'e últal jellemezzék, mgy
egys.:lerüen ,lu d a i z 111 us-nak, a t h e i z lll us-nak, l é v c 1l ú s-uPk, f!;! u ének, :'t tk o :l o t t-1Hl.k 1 n t :'t l a. t os v o kl os s ;, g:-nak tllúHI1j:'tk. L. 1/el-.ji Katona István i. h. ,\jitnlú elííbe,zo'•ol ~s n. o. ~71 ;,, l.; Otrllkof'si, Orig·ines Tlung. li. l:):L ). ; ]Jt·,lk(J 'J'ransilvauia.. II. 241 -a.; Sr.ivert
Nacbricbt<·n stb. f•5-li. Az elsíí, a ki liizetesen t'·s tiihhnyire helyesom isme•·tette aszombatos vallit~t, Lugossy Józscf ,-olt; •·;akhogy több"zör "mlített
értekezf~se, 1nh·el akkoriban csntJ<.lll az e~y ,Janc·sú-kú(h~xrr•l ,·olt tndomfl. a,
a szombatossúguak csak lcgrl·gihh, ''redeti alakj:it tünteti fiil," t•t.L i~ nu·glelwti>s hézagosan, mi,·el ~hhen a kézirathan a foutos lllnkültemény.,knek
jrwa részo hiilny;,ik. A l,u~ossy úta megjel•mt iole,·{tgú kiselob-nagyobh ért~>
kezések a. kii\'etkeziík: 0J'óán Baláz.,: A székl'lyfíilol l••irít•a (1!-<68.) J. 14U
!50. l. - Kövd•·y Lú.Eló: A szomhatosok 1-:rolélyhen, Kero•szt•'•ny :Ungv•·tű
IV. (l Hfi H. évf.) :lH- ~t; J, l. ~ t!!J!i'"''-'z, Péehy :-\imon, kanczellár. l'. "· VI.
(1871. évf.) :J4-48.l.
Az o•rdélyi sz{,kel v szomhntosok \',árnapi l 'js:íg XX. (187:\, <·vf.) W7, !75, 1\10 1 2U:!
r;_,tiir!l J.ajos, az,enlélyi

ll:-

MH1Y\R-Zsu"·, Su:>JJ.>:.

1881;, \'1. Frz.

~!í

:ll-l

Ezen három különféle nJkotú rész. mesterségesen kigon<lolt
S<-tjátságos rendszer szerint. szorosftn összefüggő szetres egészszé
Ynn egyesít>e.
Lényegét rü>iclen és viliígosftn üsszefoghtlják nzon hittételek,
melyeket ftZ 1617 -ben Íl't úgyne>czett »Szombatosok r égi könyve«,
mint »ez vallás summáj át« ad elő 1) s nehány érdekes értekezésben bővebben fejteget. Az ezekben letett elveknek néha szórólszora hü költői átdolgozását tartalmazzák az előbbi fejezetben
felsorolt szombatos énekek kivált a tanköltemények, melyek
összefüggő előadásban részletesen és tüzetesen ismertetik a régi
szombatos hit>allást. Kátéja ily formán kétféle alakban jutot t ránk:
prózában és versbe szed ve. Ez a kettő egymást kiegészítvén, vil ágosan és szabatosan körülüja a szombatosság eredeti dogmatikáját.
Induló pontja a zsidó, illetve unitárius hittétel: Isten egy.
és egysége:,.
Eh•ö és főbb része az ig,< z vallásb;lu :
Az igaz istent niljad csak egy s:;<Ímlían .

2)

mely hitezikket a fenntemlített hitvallás első tétele tüzetescbben
és polemiai éllel így fejez ki: >> Az Isten felől azt valljuk, hogy
valóságban is és szám szerint is e.r;y. «
A szombatosok az akkori hitvitákban szokásos nyers hangon, hevesen, szenvedélyesen és durván kikelnek a szentháromság
tana ellen. Ez szerintük a sokistenségnek egy neme, melyet csak
székely szomhatosok, i. h . XXX. évf. 598, 614 és 630 l.; - l!'e,·encz József,
Dávid Ferencz és a szomhatosság i. h. u. o. 746. l. -- Löw Liprit: A szoml>atos felekezet szertartáskönyvérűl, Zsidó évkönyv (Szerkeszti Kiss József) J.
{1875-G . évf.) 99-106. l. - Dux Adolf: Aus Ungarn (1880.) 270-293. l.
- Jakab Elek: Bogáthi Fazakas Miklós; Keresztény Magvető XV. (1880.
évf.) 168-17 5. l. - KcLI·dos Albel't: A XVJ. szétzad magy. lyrai költészete
(1883.) 34-47. l. ·- Nagy Sándo,.: Szombatos kódexek (1884.) Beck
Móricz: Kirándulás a biizöd-újfalvi szombatosokhoz. Magyar-Zsidó Szemle
II. (1885. évf.) 654-660. l. - Kardos Albert: Szombatos énekek U . o. Il.
506-511. l. A Keresztény Magvető eddig megjelent huszonegy évfolyamában ezen a maga nemében jeles folyóiratnak több munkatársa, kivált Ko11rz
J ózsef s ujabban Bo,.os Gyü•·gy közült a szomhatosokra vonatkozó számos
nagybecsű adatot és kútfűt, melyekre, úgy mint a fentidézett értekezések
egyikére és másikára, alkalom adtán visszatérünk.
')Boros Gyö1·gy Keresztény Magvetil XX I. évf. 6-20. ; a hittételeket.
l.u.o.9-IO. l.
•) liO. l. ré"z, 2. versz.

A SZO~lll \'l'<)>lOK.

3/.)

ft/. alexandriai és nicaeai zsinatok találtak fd éti kiYált A.thanasiu~
terjesztett. »ki ördöngős Yolt.« 1)
Ők visszatértek a régi, tiszta igaz hithez és istent tlicsöítYén,
iin tudatt[l.l elmondják:

i\Ieg tauultnk azt mi, hog) c~ak erf!Jediil ,·agy ;
TáJ·.s nélkül, miudcnnck hogy tc virúja YUg)
l\Iennyen földön tied 08z/atlon uraság,
Vrghetctlen gazdag mindcn hatalmasság, 2)

és mindig más-más ford ulatokban eléneklik :
. • . . . . csak Őtet lstennek \'alljuk.
Egyedill Ö teremtő, megváltú. szabadító,
És csak Ö maga iid,·ezitö;
Eg.'· ebek csak e.szl.:O'ztik Ö ki,, iílc mindenek ,
Akármint hogy ne,·eztesscnek. 3)

Az ilyen eszköznek, és még pedig isten főeszközének Jézust
ismerilr. N agyobbnak tartják őt Mózesnél, a prófétáknál, és Isten
minden egyéb szentjeinél:
L'túnad nagyobbá 4 ) szer elmc' fiadat
Ember Jézus Krisztust töttcd és hagytad azt,
Hívek Öl fejökiíl tartamlk, miut királyt
És trvclygL:, nélkííl örzenék az YalUst. 5)

»Krisztus urunk«-nak nevezik, »Ur .Tézus«-nak, »Szent
.1ézus«-nalc, »király«-nak és » I~ten fiá«-nak, az utóbbinak csak
abban az értelemben, hoby »lsten :fiai azok, kik az bünt nem cselekedik« vagy, kik »egy ülöben is nem téYelygettenek.« 6)
Leggyakrabban, mint »Messiás«-t dicsőítik. Ö az igért
megvAltó, a kiről a próféták jövendöltek, és
Nrm volt előtte, sem m{ts nem h:szen uüína :\lessi>í",
<') ez Yilágnak öriikös um. mint tanit ~zen tini>'. 7 )
') 109. az l. {·nek :!. része, Athauasinsr,'J] l. n. o . 4. ,·er~ z.
2

)

l. 10.

") lOU. l. 3-5.

') J. : nagyohhan.
'•) 1, ll. v. ö. 109. XII. 7.
) 109, IX. 7 tls 16; v. ii. az erős polemi:\.t azok ellen, kik az evangelium azon helyeit, hol ,Jézus Isten fiának monuatik, »emberi gondolat Rzel'int. magyarázták , .. s úgy mint pogányok és \'ilágnak fiai, azt végezték :
hogy Istennek Isten fia van, {•s ernhernek ernher fia.• Keresztény Magvetll
XXI. évf. 19. l.
6

1

)

;,\J, 4: '. i'>, lll~. Xlf. 2-4.
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De azért erősen hangsulyozzúk tü:ztáu emberi természetét
Egyik hitczikkelyük szeriut isten rendelte őt »az szent király
nemből, az Dávid mn,gvából«, mint »szabadító királyt, mindennél
szentségesb embe1·t.« Renelesen Dávid Ferenczczel »Ember Jézus
Krisztus «-nak mondják, a minek az evaugeliumok is állítják:

A

Erősen kiemelik Dávid Ferencznek Krisztus nem-imádásúról szóló tanát. »Áz imádás csak :oz ntyához való, a mint ezt
Jézus is tanítja.« 2)
Valamint Jézust nagyobbra teszik Mózesnél, úgy az evangeliumokat az ó-szövetségnél. l\Iajdnem Dávid Ferencz szavaival
állitják. hogy:

'\i i

\TOSOK

kotötte, h:ttwm úll:tb kötöttf' lsteu ; a he~~·cn nem :\[{>;.e~ st.•.• lntt.
hanem lsten áltab.« Az ó-szövetségben letett tönén~- l'lráltot.hatatlan és örökké maradandó ;« 1)
.Sdutléka istennekarm sem akara tja ,
Sohn, nem volt, hogy Vl\ltn:<ta,sa 1·agy m eg m:i~olja.
l:gp:<er kiatlott törv ényét nuís rendheu hagyj,l. 2

Sőt szent fiad is sohn nem mondtn ü ntagát Istennek.
Vegyék eszökben és hngyj1ík luítra ezt az nagy H roml:ist,
N e költsek a:d, hog-y iz Isten ember és az ember l s ten l)

~Z(ntR

At: ev1tugelium tehát nem uj törvény s n. régit legcsekélyebb
rétSzébeu sem módosítja. hanem t~bólmegerlísíti éb azoknak. a kik
tőle elpártoltak, vagy azt félremagyará~ták, megmutatja " :t ll.tl.'~
térésnek, üdvezíí.lésnek utait, módjait << 3 ) Jézus nem az ó-szövrt~ég
eltörlésére. ha,nem azért jött, »hogy ő mÍJ1deu rontást és fogyatkozást megépítsen, és helyére állasson« 4 ) sőt
(í azt mondja, hogy inldbb meg kell az tön·énr rart:tni,
Hogy nem azelőtt :i\[ózcs népének az ó ~zövctségbcn, _
)[ert azért jött ö. hogy betöltcs~ c miml he:iny nélklll 0

Az uj-szü,·etség nem papiroson, sö t sziiben iratot
BCm tentával, hnncm h{Jekkel, mint i:?:entid ~ nwmlja

l~s

s éprn ez illt:tl bi:wnyitotta, isteni küldetésé( :

s azért

Erriil tr tszett meg Kri,;zi us igazs1\g:t
\fikor maga t ez jel <íltal hirdeti:
Hogy nem rontja az törvényt egy pnnthan is
Sem bötiiben. sőt tlpen bet<ilteti. 6 )

Az nj-szö 1•etség nagyobb az ó-mll, ;okk a l th·,ig-alátosb

a mint maga Jézus
.\(e!!;mubtja tíjnak nagy clicsöségét, ó-nak pedigsokka l is ki sehb voltá,t 3)

A kettő közt a viszony a következő :
Az ó-szövetségben »az isten az embernek mindenről törvént
és rendtartásokat adott oly kötés alatt, hogy ahhoz semmit ne
legyen szabad tenni, se abbanne legyen szabad elvenni.« 4) Ezen törvény »Isten szava és nem a Mózes írása; a szövetséget nem Mózcs

Ha az apostolok itt-ott minda~áltnl az ó :-;~övetségtől eltéröleg tanitottak csak azért tettélc mivel
Kedveztek akkor a?. szakatlan é~ gye nge pt•p;<Íny~tiguak
És hogy mindenbe ulineljárt egyszerre nem kénys:<erítettt'k. i)

Maga .Jézus
. . . z,;icló volt nemzetehen.
}!ind vallá~ rendiben.

2. 1·ész, 7.
) Keresztény Magvető XXT. évf. 10, 17, 20 . L, 109. T.,
')Keresztény Magvető u. o. 10. l; e tét el M1•ebb fejlegetését J. 108.
5·-1 :1; v. ii. 110. második rész, 1.
1

') 109 1 l. rész, 2 és l. és 4. 1\ s u. o. XII. 29. V. ö. a szomhatos hitmll:'ts
rí. czikkelyét •Drágalátosb és dicsőségesb az ítj szövctség az ó-nál (minden)
képpen s evvel is, hogy az ó-szövetség tentával iratott táblitkm és könyvbe,
az új pedig az szübe szent lélek által.« Keresztény Magvető, u. o. 1\fegjegyzendil, hogy »szent lélek« itt nem aszokásos dogmatikus értelemben veendő,
hanem szombatos felfogás szerint azon szent lélek, melyet Jézustúl vett az
emberiség; l. alant. Rzen tételekkel , .. ii. llltvirl l~ereucz fent (17fí. 1.) itlézett.
idevágó nyilatkozatait.

') Mózes Y. "· 4. ~ és 1 :l. l.

Ú a ~.~idó törvruyt predik:íllotta ,
Mózesre és prófrt:íkm
Embert igazittn.
1 \ '. 1n.

')Kere~ztP. ny )lagvetG i. h. 9 - 1~. 1.; , .,ü.Jil!l. VII. 2-a; 110
2

) 07. l [l,
') 109.11. Jn.
•) J 09. Xll. 2.
'•) l O!l. I. első l'PSZ, l n ll.

o.

Ilf. 17-18.

') 109. XII. 62; v. ö. u. o. J. első rész, 1:~; liO. III. 34-5.
')ton. I. első rész, li.,., ö. u. o. III. 14 -li; XIV. 9-10
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\

•\posroli i~ miml z~i1lök mltn nnk
Zsid ö hitet tanitotta k,
Magok is tartottak I)

A kik ,] ézushoz csatlakozt<tk, ha zsidók voltak, megmaracltak mllá ukban, ha pogányok 1oltak, »zsidó hitet vötték.« E lsö
tanítványai és követői, zsidók pogányokka.l egyaránt, semmi t
»zsidó hitbennern különböztek.« 2) Ö maga meghagyta nekik, hogy
Yalamit monduak :Jiór.es székiben illő inistndók
:lliml azok szerint cselekedjetek, az mit ök tauítuak,

Csak képruntatását és álnokságát dorgilta és gyülölte a
farizeusoknak,
D c ar. vallásbau egy ,-olt velök ar. magyanb;atban,
Sőt az Rr.eut irást KriRztns felől is egyaránt értötték,
C'Rak hogy ö leg}·en li~emél!Jc -•zeriot a :r, Kri~ztns, nem hitték 3)

A ki tehát Jézusnak s apoRtolainak igaz híve akar lenni,
annak mil1clenben Mózes törvényét kell követnie, úgy a rnint n,
zsidók tették és még rnost is teszik, annak az egyetlen egy pontnak kivételével, hogy a zsidók »gonoszságukban és vakrnerősé
gti.kben« tagadták és tagadják, hogy .Jézus a próféták által jövendölt rnessiás. 4)
De ez tényleg nem történt és nem történik így. Nem sokárn
.Tézus halála után elferdítették és meghamisították tanát; megmásították :L\Iózes törvényét és eltörölték Izraél eO'yedüli iO'az
.,
,\
"
o
h1tet.
».ö..postololmak az ő holtok után hamar mindjárt visszatért
az pogányság.« 5)
Zsinatokat tartottak és azokon »tudatlan tévelygő sok pap
megkonfirrnálta« a háromság tanát és
. • . . . . . . . . . ez ö találmflnyok
M~radékok1:a sz~k,ísból sz:Ulott mincl az a mai napig,
K1k nem kcrclez1k, sem tnclakoz7.ak, jól vagyon-c vagy ncll1. 6)

Hasonló hamis tanokat hirdetett a pápaság, melynek »hiúhn
való nagy sok találmányit pogány módra vakságban követik:« 7)
') 109. III. 2-3. és 6. (II. 69. szövege szerint; l. fent 109. HI. ének.)

•) u. o. 8-13.
•) 109. I. első rész, 6-12;

"·ö. u. o. XII. 63-65, III. 4-5.
•) 109. I. első rész, 26-29; u. o. második rész 18 ·III 17-19; Xll.
44. ft', és 64-66.
'
.
•) 109. XII. 71.
') 109. I. második rész, 16,
') 109, I. második rész, 17,

i'ZO~IR.\TOSOK .

~\z ..;zomb(l/ hl'1ycn rasárnaput tartj;ik,
A7. pésah helyén h?ísvttct rencHiltPk,
Az ó'h·enedik nap helyén piinkö'Rföt
Yakmcrőképen.

. \ z új esztendőt iisY-riil télrr 'i t ték,
.\Y. innepet is ana v:Utoztatttík.
Több innepidben nem tartm1k eg~···t
Ugy mint pogányok. l)

i~

A »fertelmes eledelt« nem kerülik; »;tz undokságot tisztára
fordítják « : n templomokban temetnek s tisztátlan tetemek és tilos
képek, vagy mint ök nevezik : bálványok köz t hireletik isten igéjét.
A főpnp ruháján volt apró csengetyüböl, vagy tán n zsoltárban
említett czimbalomból »hamngot formált;"tk«. mely }lnincs ~zent
irásban sehol«; az isteni tiszteletet »elváltoztatták, csak p:op és
mcster és tanuló« által végeztetik. Isten világos törvénye ellenére
uj kalendáriumot »vetettek a világnak nyakára,« mely nem számit
új hold szerint s így az ünnepeket >>mincl forditották«, 2 ) szóval:
vn,llás dolgában

Tehát még nincsen felállítvn isten birodalma! Még mindig
uralkodik a hamis vallás, a régi pogányság és .Jézus megváltói
küldetésének ilyformán nem 1olt eredménye. A jöven<1ölések, melyeket a próféták a messiás megjelenéséhez fiíztek, nem teljesültek, mi már abból kiti.i.nik, hogy a zsidók még mindig vannak
>>számkivetésben, hosszú fogságnak sok sn.nyaruságában« és .Tákob
lllagv(tnak még nincsen »igért birodalma.« 4 )
Ezen tény mikép magyarázható?
x\.. szombatosok úgy olelották meg a kérdést, hogy hitvallásukba belevonták a reformáczió tá borában élénken vitn,tott chiliazmust, melyről állítólag Dávid Ferencz is írt egy könyvet. 5 ) Csakhogy ezen tnnt sajátos felfogásuk szerint kivált abban az irányban módositották, hogy általa kiegyenlítsék a zsidóság és kereszténység közt fennálló ellentétet.
') 109. XIJI. 2-3.
') 109. XIV. 9, 2, 20; XY. 1-6, 10-·12, 20, 2:~. ff.
3
) 109. I. má~odik rész 30; v. ö. u. o. XIII. :.!8-4,
') 52. 7; v. ö. 109. II. 9-ll.
')Jakab Elek i. h, 178.1.

S;.:erintük »csak r ósz ~zC'rint lött meg az uj szövctsóg.<~
•l éz nt' ugyanis akkoriban nem teljcsíthette isteni külLletését. A
zsidók makacssága és vakmerősége, 1n.lamint a megtért pop;(myok
gyengesége s úllhatn,tlanságn, megakasztották megváltói mih ét.
EY. csakis az "akkori sok bünösölmek « vált javukra, de ho nem
fejeztetett. hanem »elhalasztott-ík az ő halála müt tt. « Osak .1É>zus
kortársai üc!vozültek, ha elismerték és hittek benne, »és ttzok váJtattak meg halálával, nem mamdékok, sem az utána mlók. « Osn,k
'' azokra nézett akkori szövetség, « dr
)\em hatott a ~ ut:ínok Yal ókra ,

Sokkal inkább nem a r. moRtania kra ;
Eltért, megszünt mind zsidór óL p ogá ny r óL

Az apostolok i:s >> Ü'tak csak az jelen Yalóknak« , de »uem
ü·tak semmit maradékoknak és utánok való nemzetségelmek «
Holtuk után az úJ szöretség .felfiiggesztetctt, és >> mind ez világ mn1'adt az ó-kötésben.« 1)
De az Úr, ha majd jónak látja, ujra elbocsátja Jézust,
Hogy az istennek minclen igére tit
Betöltse, és ö mindent megt'tjítson ,
Mind bántást és nehézséget elvegyen
Egy summ!Íban: uj világ-ot teremtsen.

A zsidóság felszabadul, Jeruzsálem felépül, e földön az emberek mindnyájan úgy élnek isten akara tn. szerint, mint a mennyhen az angyalok és Jézus

1
)

I09.

xn.

36-7.

109,ll. 14. v. ü, 15, 5 j 43, Ifi

1!1 j 38,~.

L~racl 1nagva nagy re n tl:HT~L{ggel

Ez ig<:rdet óhajtván \·árja sok icliitiil fog- \ :1.
C•ak lwgy R;,en ~ .Tézn st. :ll:íria liát Hliink nem tndhatja.
.l<i.i.i rl 'lle'" ia l'r hag.nidb,-,1 n<:pe•l nílts:Í!-'::Íl·a.
Mindl'nkm 'zent úr ezt emlegetjllk.
~zi,·bii l ezekrő l >Íjtato,au egym:í"'al he,zL:lliuk,
U ooT mikor ltl;;zcn öröme napja fineinak mi,·rllink
Ho~>ÍRrl l'l Hzent 1\ )fc~•i:í~o<lnt. l1:1d öriilFin lclkiink.

Ült clnígalátos iiriimre méltó
N;o:entsége' nagy nap, melyen t'hri;;tuHunk lll'H~á~;:it fnglalja.
Mikor szen tekkel mintlen gonoszon ]e,zcn bi1·o<la lma.
,Töj Pl 'lfeHs ia 1\ haj2:y~~áhól nc'peil Y:ílts:igár".

Pesah iinnepet cnel :ozenteljlik
Hogy hatalmatlat Aegyptu,;ueli nllb:ÍgTt.l hir<letjiik.
Erriil jö\'endíi dníg:ibb n\lts>Íí(nl grrjc•tl reméuy,-égiink.
.Jöj cl Mes•ia 1\· hag:ds:íhúl. Yelet1 hacl (irliljiink.

._,y,á.mki\.,.et~sben
3)

A szombatosok messiási hitét és ttnnak közvetítő szerepét a
zsidóság és kereszténység közt érdekesen megvilágítja a zsidók
»pésah ünnepére<< irt következő költemény. Egész terjedelméhen
közöljük, nem annyira költői szépségénél, mint dogmatibi jelentőségénél valamint azon körülménynél fogva, hogy a versfők szerint szerzője Péchi Simon, akkoriban Erdély főkanczellárjn, volt.
') Mindezekre nézve L 109. Il. és bővebllen u. o. XU.

Sion hegy<;ri.i] ,zaha rl itódat
Memlv<'i ~r.e n t ,·n· Yá1jnk iiriinuncl ""cnt 'lle"i:i"lllat.
:l fel)·~t Yil{,g nak újit>Ís:íra fogarl:i~•Hl mntat.
Bocö;bcl el ~zen t 1\- :l\feö~i>Ísnclat. :ulel lH:pecl Y:Íl b<:Íg:i t.

Eh:,.·eljed meg- Hzeut t'1r'lmmáron

Akkoron bírja az D;ívid székit az J!íkób t,íz>iban

ÉR uralkodik minden hívekkel az uj S7,Övetségben.

•J

1)

Noha gyakorta ezt mi forgatjuk.
De kiváltképen mikor Siclöknak dlbúg~it .- z:ímláljuk.
Hadnagy ~[ózPstii~ mint Aegyphtöbnl lett ~zabaclulásuk.
Bocsá;;d el sz~nt 1'r )[es,iáso<lat, lHI!!) "zahaclnlh:t"nnk

2)

Lélekből álló nngy. diniisége~ mennyei orsz!ígban.

Pesahra való

\1\r:ija : !\érlel• ú Í11tlck mo•l"'' IC[V •lct •th.

hosszú

t'og·::;~t.p:~lt,

:-.nk

:-al,yarti~ágcir,

.T:íkob magdnak adcl me!! .,-alal,a i!-':,:rt birodalnult.
Boc$:bd
~zent 1\ )[es,-i>hotlat. acltl Ih:ped v:íltHáí(:ÍI.

ei

Csak tiilcd ':írunk éde' h tenlink
:\[essi~bodról tíiled hallgatunk, iit iiriimml'l ,·árjuk,
lclii elteh·e Inikor meghado<l, neki fpjet ltajtunk,
.Jiij Pl Mcssia 1\ hag-y:[,;;íhól. tf!p;e<lct urahmk.
lgh·P-teduek megtiiké!lését
Örökö" hittel valljuk Hz<'nt !Hteu, kiböl felségednek,
lhetiink napit hi,·en szenteljük, Rzolgálunk nevednek,
Bocs;íscl cl szent 1.\ Me~si:ísodat, váltságát híveknek.

Hnl~og·nk. :1 z. kik ez teml:ny~l:ghcu

l)

Szct.tt nutcphlen mindcn icliíbcn ucvcdnck ~zolptln:tk,
r:.~alm Me~~ia~t bizonyos hittel dltR:Ígokm hív:íjk,
,Tn.1 !'l J[eB8ia lTr hag_d~:lból, hozd néped válts:ígát.
Önlög birtok:lt tc routhatntl el,
Kegyetleneknek minden hatnlm;Ít rúluuk fonliturl el,
~ií~ bo~liÚt :ílla.sz megtilt szenteknek ,•érökért eröcldcl,
.lii.J cl 'llessia l\· h::tg')':Ís:íból s önl<ig h:lz:ít roJttsd el.
l\tlemök ~zcrint fizetsz hÍI·ckuek,
l\Icrt mimlen gonoszt talpok ahi vcts:r, iiriikiis Sílenteknek.
l~ibiíl, fejenkéut ig1retekröl bi:r,ouyo"~'l lcsl'.nek,
hol'S:t~rl el szelit l·r )[e~siásoda t, válrs:lgm né11cduek.
:'Ifi tégt•tl drnnk igaz hitiinkbiíl
Bnlclnp;o<ágnnkra, núnden gonos:dól Rzabadnl:ísnnkra.
,J<~! el sich·~:li zirodalmodban iktas:l OrSli:ÍgláRra,
. fn.J cl \IcsRta lr hagy<ÍR:lból néped nlltR:lg:lra.
.. ')"\z eredetiben e sor így hangzik: >>Boldogok az, kik ez reménység-

h~n el,lek ,;agy halnak.• De a vég·ig egyező versmérték tanuságaszerint e
harnm ntn),o szó nyilYán későbbi toldás.

Budapr st.
KoHN

(E'olytatása kö,·etkezik.)

SA~JUEL.

Egy ér d ek es lelet.
A keresztény régészet nagy mestere, J. B. de Rossi, az
»Archives de rorient latin« II-ik kötetében egy igen érdekes leletről tesz jelentést (!39-455. l.) Az »ad duos lam·as« czimíí
földabtti temetőben (cimeterium) találtak egy pohatat szép
rajzz:tl és görög felirattal. A nagy tudós szerint a rajz a jeruzsálemi templomot ábrázolja; :1 pohár a római zsidó községé volt.
A rajz a következőt rontatja: Egy udvar közepén. mely :)
olelalról oszlopokkal van körülvéve, emelkedik egy templomi
kápolna (cella). melynek homlokzatját uégy vörös oszlop tartja;
ezek közt e,qy arany kapu van. A homlokzat ormóján :t hétágú
lámpa láth:ttó. J ohb és baloldalon egy-egy nagy sötétbronz sziníi
oszlop áll szabadon. Az udvar előlről rácsozat által van bekeritve. E mögött, a szent területen egy vagy több asztal van, melyeken ar:tny serlegek és más edények, továbbá az ethrog és a
lúlab állanak; ezek közepette ábrázolva van a hétágú lámpa. Az
oszlopcsarnokon kivül, a néző jobb oldalán, látunk két épületet,
melyek homloka. görbevonalúnak tetszik : mindegyik mögött emelkedik egy pálma.
Szü.kségtelen itten ele Rossi bő magyarázatát ismételni ;
mindenki előtt, a ki a jeruzsálemi templom tervét és a kevés
zsidó archéologüü maradványt ismeri, világos, hogy a szóban
levő rajz zsidó épületet és pedig a jeruzsálemi templomot ábrázolja, de, mint magától értetik, csak nagyjában és igen tökéletlenül.
De nézzük a feliratot is; ez, mint már emlitém, görög; két
részre oszlik. Az egyik a ezeliát veszi körül, a másik párhuzamosan vonul azon körrel, mely az egész ábra körül huzódik; ebből
csak a következő rész maradt meg: ~QN IIANTQN; amaz következőképen hangzik: OIKO~ IPH v"fl ~ AABE ETAOriAv.
De Rossi véleménye szerint a hiányzó rész igy egészitenelő ki: IllE ZH~AI~ META TQN ~QN IIANTQN, mert ezen
fordulat latin nyelven zsidó és keresztény eredetíí. poha.ra.kon igen

~y~krau található, nznn kivül giirög nyelveu is ''H.'J példánybau
1
ean~ ma.~· adt. - Az egész felirat értelme dc Ros si szerint oz :
A ' beke
haza; Yedd az áldást, igyál és élj a tieiddeL Az első 1e' t
'
'
{

szo: OtXo<; Et.p~v'fj<;, miut Rossi véli, a templomot J'elenti · ia·•z hoay
'
.
' b"'' b
0 dd'
1g meg nem stkerült más példát felmutatni, a hol a templom
a »béke házának<< neveztetik; de minthogy Isten ó &eo~ vacr
- EtpYjvtjc;,
, '
" neve't vtse
. l'11) l ehet az »isten ltúza « heoY
"u; xóoto·
, ~ "t 'lj<;
lyett azt mondaui, hogy »a béke háza.«2)
Nem ke>ésbé nehéz n. "Aa~E EuAortav"; de joggal utal do
Hossi más feliratokra, melyekben ezen kifejezés található; igaz,
hogy ezen összetétel : hogy Aa~É suf.orta nagyon ritka, de elő
fordul. A felirat értelme véleményem szerint a következő. Az
. ,o\xo~ s\p·~·rr,~" a rajz magyn.ráza.tn vagy ezime; a felirat második része .annak szól, a kinek kezébe a sedeget adják és pedig
azt mondJa neki : fogjál az áldáshoz (kezdj áldani t. i. az Istent)
(azt án) igyál és élj n tieiddeL A Aa~E EuAor[av ezen felfogás~
mellett, mint édes atyám . figyelmeztet, a talmudi kifejezés:
~---,
~ (., ..~ ' l (B era'koth 40 a.) . A pohár a III-ik Kr. u. század
J - • '"" szo .
második, vagy a IV-ik század első felében készült.

') II. Cor. XIII, ll ; Phil. IV, 9 ; Rom. XV, 33 ; XVI, 20; 1. ' l 'he~~.
V. 23 és máshol.
•) Talán lehet arra is utalui, hogy Jeruzsálem ••a héke városának•
ne>'eztetik. Ezsajás 32. 18.

Bwlnpest.
B LüCll H ENR IK.

IR ODA LOM.
IMAKÖNYVEK.
J. Imnkön)T szomhat és iinnepnnpi istentiszteletre n pe,ti izraelitn hitközség i~jnsági templomllban. Dsszeállitottál.: a hitlcb'zség hltlanúrai. E lö'lzúnd ellátta és forditotta Schó'n Dávid. Budapest. 1 88 6. K iadja Z i l a h ~
::;,ímuel. --IL Techinoth. Imák izraelita nők számára. I rták Weis~ Gúóor
és Lrijjle1· Jónás ldtoldatól;. Czeglérl, 1 883. Ki adjn i ~j. Berger Lipót
Ára 80 kr.

I. A pesti izr. hitközség, mely dicséretre méltó igyekezettel
iparkodik a hitoktatást magasabb szinvonalra emeh1i és semmi
áldozattól vissza nem riadó buzgósággal törekszik a középiskolai
i~juság vallásos nevelésén : az általa berendezett ifjusági istentisztelet czéljainak megfelelő imakönyvrő l is gondoskodott, melynek szerkesztésével a középiskolai hittanárokat, magyar forditúsával pedig Schő n tanárt bizta meg.
Ami tehát a külső alakot s az imák összeállitását és elrendezését illeti, a szerkesztőség viseli érte a felelősséget ; ennek
szem elő tt kelle tartania. a czélt, melyet a hitközség eléJe tűzött:
kézikönyvet késziteni az ifjuságnak a rendezendő istentiszteletek
:.lkalmára, s e czéljának :1. könyv nagyjábn,n meg is felel, noha
egy és más kifogásunk van a szerkesztés hiányosságai ellen.
Első sorban is elvártuk volna a szerkesztőktől, hogy néM11y szóval jelölj ék ki az elvet, mely őket az egyes imák felvételf>nél vezérelte. Mert különben nem foghatjuk föl, hogy mért nem
vettek föl pl. az ujévre szóló imák közé egyetlenegy Pint-imát,
é-s a kiengesztelő nap számára is esak igen keveset, rövidet,
m:.jdnem lényegtelent.
Hogy talán ez által hosszura nyult volna az istentisztelet?
Ez nem lehet komoly kifogás, mert ily nagy ünnepek alkalmával
egy fél óra ide vagy oda, nem a világ, de igenis fontos az, hogy
ser<li.ilő ifjuságunk liturgiánk legszebb és legfontosabb imáival
idejekortUl megismerkedjék.

:38 G

,
:N\'m értjük toV"ábbá azt sem, hogy mily oknál és jogn(tl
iogr a csonkitották meg az eg; es Rafbí rúlmt. (Pl. az uj h és n
Peszadt első n:tpjaim szólólmt). Bp oly megfoglw.tatlan előttünk,
hog~- mért nem fordítottitk egyetlenegyet sem a tórúból felolvasandó szrtkaszokból? Hisz amint mnga at: »előszó« moudja, elsö
sol'ban roltak tekintettel olyanokm, :t kik héberül nem értenek.
X o ele akkor mnlhata.tbuul szükséges, hogy épen ezek megért:;('}'- a legfontosabb részét az istentiszteh'tnek: isten igéjét. Vagy
blán azért nem forditották mert ezeket ugyis megtalálják :tkármelyik bibliáb:w? Xo de akkor fölösleges mtmlm volt a Haftárák
forditása is.
:Nem tudjuk továbbá, hogy mit vétett több ima (pl. .A.lenu,
Adón Olám stb., több Pi ut), és a hetek ünnepe első napjára szóló
Haftára, hogy forditatlanul marn.dt. l\1inderre a szerkesztőség
nek kellett >üln:• ügyelni. ezeknek tekintetbe nem vétele határozottau az íj mulasztása.
Szerkesztési hiba továbbá az is, hogy egyes apró imák, melyekre folytou szükség van, melyelmt miudnutalan keresgélni igen
bajos, és melyek bizony nem igeu növelték volna a könyv kiterjellbét, térmegtakarítás miatt nem ismételtetnek, holott 11agyobb
illlúl;:, melyekre bátran történhetett volna egyszeríí utalás, igeni;;;
ismétel tet nek.
Nem hagyhatunk továbbá fölemlitetlenül egyes apróbb mul:.tsztCLst. Igy mindjárt az első ima befejezésénél szükség van és
történik is ut:•lás az Alenu és Kaddis imám; ele magok ezen imák
csak a könyv végén állanak. Már pedig a helyes módszer azt követelné, hogy az első szükséges alkalomnál álljanak ezen imák és
<'Sak később utaltassélc reájuk. A Hallel ima »Ló Lánn « és
»Áhávti « szakaszainál azon megjegyzés áll, hogy ujholdkor nem
mond<Ltnak. Tudjuk azonban, hogy ezen szakaszok a Peszach ünnep 2 utolsó napján sem mondatnak, már pedig ezen napokon is
tartanak ifjusági istentiszteletet. A.z ujév első napjának Haftárája
I. Sám. l. fejezet feliratot visel. A szerkesztők azonban mü1den
ok 11élkül kihagyták a Háftárá első részét és a könyvben tényleg közölt Haftárá-rész I. Sám. 2. fej. Ép ily hiányos a ,JomKippur l\fiucha Haftárájának felirata: Joná; mert tudjuk, hogy
ezen Haftárá végszavai Michá 7.IS-2o vannak véve.
Megállapodásra kellett volna továbbá jutniok az egyes ünnepek elnevezésénéL Igy a PeszadJ iinnep: Peszach, me.r;szabadu,-

l ;\fAlÖH\ \' \' F.K.

lrís és lcúnélet ünnepének, a ~zuk ko th, majd Sz!tkoth majrl sátonnJ·
liunepnek, a ~ábúuoth, majd Sevuoth mn,jtl pt>dig heti-ünn epnek
aeveztetnek Ép ilyen ingadozó [],z: orthografia is. :\Iaj tl 1'/u,r(tt
(·~ Szim\'hath 'l.'horát, majd pedig tor:it és Szimc·hM Torát írnak.
E ltekintve több apró észrevételtőL ezek azon kifogásol;:,
rnelyek a szerkesztöséget terhelik.
'l'érjünk át a forditásm, melyet Schön egyedül végzett.
Amint ő maga mondja elösz[],vában, »sok helyütt Deutsch
Henrik elismert fo rditása nyomán indult.« S ba tényleg összehasonlitjuk ezen két fordítást, azt találjuk, hogy Schön nagyon is
gyakran hn,sználta a Deutsch forclitását, a nnyira, hogy egy~s
imák fordítását egyszerilen szóról-szóra átveszi. másokban pedig
egyes kifejezéseket vagy fordulatokat változtat csak. Hogy volt-e
joga Deutsch imakönyvét ily értelemben használni? oly kérdés.
mely mint tudva van, keserlí. tollharczot idézett elő a két iró közt,
melynek eldöntése azonban nem tartozik mireánk Ami tisztán
:-~,zon részeket illeti, melyeket Schöu maga fordított, nem lehet tagadni, hogy ő mindenütt szépen, lendülettel, ízléssel és magyarosan fordít. De ép oly tngadhatatlau, hogy Sehön túllépte a forelitói jog határát; mert először ie oly szabadon fordít, annyit
magyaráz bele a szövegbe, hogy gyakran egészen kivetkőzteti az
imát eredeti jelentésébőL Igaz ugyan, hogy minden fordító bizonyos mértékben exegeta is, ele a rendszeres exegezis soha sem
volt még fordítás. De hisz Sch. a";t monclja, hogy azért nem forditott szóról-szóra, »mivel inkább oly fordításra volt szükségünk,
fL mely ifjuságunk héberül nem tudó részének mag~ar imá~s~,q
gyanánt is szolgálhasson. « :Már engedje meg Sch., ~l ezen log1kat
nem értjük. Mert vagy igazi ima a héber eredet1 s akkor .nem
láthatjuk be, hogy mért nem volna annak hű és korrekt fo~ditása
szintén ima; ha pedig a héber eredeti nem felel meg az Ima fogalmának és Sch. fordításában még is imát nyujt : akkor meg ő
átdolgozó de nem foreli tó.
. .
.
De van Sch. fonlitásának még egy öreg h1báJa.: t. 1. rendesen, ahol a héberben érzéki, vagy istenről emberi kifejezések. használtatnak ott ő ezeket egyszerüen kihagyja. Ehhez, ugy h1szem,
· t'J.tm·dt't'o11a k J·oga. n1'ncsen · A fordító első kötelessége a
ne k1. mm
hűség, 8 ha Sch. attól félt, hogy tanítványai ~zen , helyeken ~e~
ütköznek, akkor hagyta volna egyszerüen ki ~ heber eredet1t 1s.
H a u eki ehhez mint sze1·kesztünek elég bátarsaga nem volt, ugy

még hrcsebb Jo,qu Yau a.hhoz miu t fo rdittínak. És egyútaiában
téves Seh. felfogása, mclyből fonlitúsáuál kiindult. l'IIert ue tegyünk az i~inságuak kou<:zessziókat :t biblia m gy imák rO\-:tsára.
A szeutirásna.k és imáknak is egyik legbájolóbb s:•j<itsúga, hogy
mindig embe1·i nyelveu szól embel'ekh e::. S még akkor is, im i8teuről szól. :tz egyszerü ember eszejiírás<lhoz alkalmazza kifejezéseit.
1h tehát mi a biblüt vagy az imákat nemzeti nyelvre fordí tjuk,
akkor ne fektessük erősz:1kkal a mi felfogásunkn,t és eszünkjárását a gyermekek agyvelejébe; ne képzeljünk örökké miuden középiskolai fiuban egy moderu filozofust, a kinek esze a vilítgért
,;em tlír el meglitközés nélkül egy érzéki vagy anthropomorfisztikus kifejezést. Adjuk csak bátran hiven és szépen vissza e kifejezéseket. s valóban értük pirulni mgy miattuk zavarba jönni soha
okunk nem lesz.
S végre még csak egy szót e könyv bolti áráról, melylyel
nem t udjuk a szerkesztőség vagy a kiadó ellen forduljunk-e?
Ezen imakönyvnek, mely csak egy részét képezi a szokásos imakönyveknek. s mely nzoufelül a I'Ossznál is J'osszabb pa.pú·os1·a van
nyomtatm s valóban megboh·ánkoztatóan beköt'Ve ezen imakönyvnek ám - hallatlan - 1 j1·t 20 k1·. Ha meggondoljuk,

hogy leülföldön 50·-fiO krért kitünő imakönyveket nagyszerü vászonkötésben lehet kapni, V<Üóban nem találunk kifejezést ezen
visszaélés megrovására. És valóban csodálkoz unk, hogy a pesti
izr. hitközség nem ügyel arra, hogy amiclőn ezreket áldoz
egy szent czélra, akkor e czél eszközeivel kicsinyes iizil-kedések
ne történjenek.
Reméljük azonban, hogy ha ezen imakönyvből második kiadás rendeztetik, a felsorolt hiányok eltünnek és akkor ezen imakönyv igazán megfelel azon czélnak, melyet a hitközség annyi
jóakarattal és áldozattal, a szerkesztők és forclitó annyi buzgósúggal és szakértelemmel elérni törekednek
II. 'll érjünk át a Weisz és Löffler imakönyvére. A z:sinagoga magyarosadása hazánkban még csnk ifju keletű s igy természetes, hogy a nemzeti nyelvü zsidó liturgia is csak fejlődésé
nek ifju korát éli. :Mert valamint a nagy természetben minden
csak lassan és szervesen halad kifejlődéséhez : ugy nem lehet ez
máskép a szellemi élet világában sem. ~ igy az iroda1om minden
ágában rendesen forditáson, idegen termékek átültetésén kezdjük
a dolgot, s csak miután ez (tltal izlésiiuk és ügyességünk fejlődik,

nyelvi és tudományos érzékünk gyarapodik, kezdünk lassankint
az idegen gyámság alól felszabadulni és önállóan járni, eleiute
persze, mint a gym:mek, lassan és félénken, de azért mindig fejlődve, folyton erősbü lve.
Tgy állunk a magyar-zsidó imádságos könyvek dolgában i~.
'Részben még a forelitás korszakát éljük, de beléptünk már az önúllóság első stádiumába is. S mig az első nek nehézségeit már
több vagy kevesebb szerencsével végkép leküzdeni kezdjük,
addig az utóbbiban határozottan közeledünkaczél felé. Az objektiY birálatnak dolga, hogy a kezdés nehézségeit méltányolja.
·Főkép méltányos ezen követelés imádságoskönyveknéL 1\fert
hisz rég elismert dolog, hogy alig van nehezebb valami, mint
igazán szép és megfelelő imát írni. Ehhez mint első feltétel nem
kevesebb követeltetik, mint igazi költői inspiráczió, és mély vallásos érzület. Az utóbbi nélkül irhatunk szép költeményt, de soha
imát, az elsőnek hiányában ömlengésünk lehet vallásos, de soha
sem szép és n,lidszi. Az ima továbbá, ha hatni akar - s mindeu
im{mak ez a t;zélja - szükséges, hogy erős ódai lendülettel fokozódjanak benne az érzések és gondolatok elejétől végig anél~ül
azonban, hogy ezen határt átlépve, szenvedélyes kitörésbe csapJon
á t a hang ; ez sértené az imádság szentségét. De ennek daczára
nz ima nem nélkülözheti a mély lírai, szinte gyennekded naiv
hangot sem, mert ez határozzn meg igazi vallásos értékét.
.
Ezenkivüllegyen az ima tisztán alkalomszerü; nemondJon
se többet se kevesebbet, mint amennyit az alkalom okvetetlenill
megkövetel. Mint a mesterséges jegeez a fonál körül, n?y kristálizálódjanak az imának gondolatjai ~ind ~z al~a~m1 ese~~ny
körül. N e lógjon, ne csüngjön itt semm1; am1 magato l, termeszetesen nem akar jegeczesedni, az m::tradjon lent sal::tknak, de ne
zavarja az összhangot. Ezzel összefüggésben az imának aztán egy
főposztulátuma, hogy ne legyen tulságosan hosszu. Mert leh~t az
·
' ~ense'ges
alkalomszerű és m::tg::tsztos
gondolatoktól
teIma
szep,
l'
,
•
•
,
•
ka
litve, mihelyest hosszura nyulik, -~ár~szt,_ kiment es legJobb a •
rat mellett sem lelkesülhetiink tobbe raJt:t.
De van specialiter a zsidó imának még egy fő kelléke : a.
. , · es
' l"turg
E versek
1·a1· versek czélszerü alkalmazása,
szen t 1ras1
1
.
,
.
ügyes és alkalomszerü használása ~ülö~ös báJt és ekes~éget k_öl.. .. az 1·ma'nak. Egy rég ismert 1stem hangnak echoJát válJtik
csonoz
MAnYAII
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hallani e versek felzendiilésénél, saját gTnl'!ó gondolat:ti nkat
llrága arany keretbe foglaljuk ez által.
Amint mindezekbőllátjuk, sok kelléke van egy ,;zép imának s ha. ezen mértéket alkalmazzuk a \Ireisz és Lötrler imakönyvére, bizonyára sok kifogásolni valót találunk. Először is, hogy
ezen imákban hiányzik a magasabb költői lendület, úmhrtr örömmel bevalljuk, hogy van közte egynéhány igazán szép és hatásos
is. PL az >> Áhitatért való könyörgés «, »Esti ima «, Lefekvés előtt«,
»Bőjti ima«, »Ab. 9 napján « czimüek. Hibája továbbá ezen
könyvnek, hogy imái mind tulságosan hossznak, noha tagadhatatlan, hogy alkalomszerüek és megfelelők. Hátrányára van ezeufelül az is, hogy nem eléggé használja a szentirást, noha egyes
verseit gyakran szerencsésen alkalmazza.
.:\Iondom, ha ily szempontból akarjuk e könyvet megítélni.
elég kifogásolni valót találunk benne. De ezen könyv nem is lép
föl oly magas pretenzióvaL mintha ideális imakönyv akarna
lenni; csak bézagat akart pótolni a liturgia-irodalom egyile úgában, csak kezdeményező szerepét vállalta magára s mint ilyen,
helyét derekasan meg is állja. Mert ha hiányzik is benne a költői
lendület, ele bizonyos természetes, közvetetlen, meleg hang vonul át
az egészen, mely minclég megtalálja az utat a szivhez. Azonkivül
nyelvezete mindenütt szép és tiszta, kifejezései válogatottak és
magyarságn. elejétől végig kifogástalan. És -- faute de mieux nagyon is ajánlható magyar-zsidó asszonyaink figyelmébe. Mert
La már azon körülmény, hogy nemzeti nyelven van irva, egymaga
nem is ajánlaná, bátran monclhatjuk, hogy fogyatkozásai mcllett is legalább van oly jó, mint 7 / 8 része azon német teehinnáknak, melyek nálunk közkézrn forognak.
Budapest.

JÚDA HALÉVI KÖLTEMÉNYEIBŐL
A tengeren.

Ked veseim, testvéreim,
i\Iessze orsz1íg tág téreiu,
Bol!logs{tgot reméljetek,
Üd"bcn folyjon le éltetek!

Nem ;íllhatok, le kell liiJLiin•,
Le scm szabad telepliluUm,
L:ílmmat ki nem nyujthaton•.
Xrm jő reám a nyugalom.

E7.t kivánja a vágy foglya,
Öt a tenger :Ít:ja fogja,
Lelkét adta {tt a s7.élnek,
s ki Yan téve a veszélynek.

Beteg vagyok, jaj, úgy félek.
Minü ;í 1];iz nép köz t élek;
Gonoszb ez mint maga c ,.é,z,
Korlátlan úr a tcngen($z.

Nyugab·n liz a fergeteg,
Lelkem tőle olyan beteg i
i\lajd keletre száll, vis7. a SY.e l,
]~s ,·ígs~lgo_ru lm vi.ssz~ltE;r.

l<'enyegcb·e Yan itt élten,,
A Mlcseség itt nem érdem.
Egy tuuás Yan, ami elé~,
Ez ftY. ÚS7.Ús, az ligyesscg.

Jnj, kliszöbi a halálnak
Lépésnyire közel állnak,
vékony deszka ,·éd csak t öle,
Egy ballépés, s már elöle 1

J~lbornl a btítól képem,
Ha felszáll e kép elébem,
Sz í 1·em, lelkem hog)- öriilne ·~
Raj tn fel!Pg hogyne iilne '?

Koporsóban vagyok élve,
Eltemetve sziik-szlík térbe,
Alio- négy röf széle-hossza,
Tes~em-lelkern megkínozza.

lUig mnjd lépek isten elé,
Lakom so<Ívem ha föllelé,
Olttínít mig megtalálom . · ·
Teljesedjél édes :Hom!

A jóságos nagy istennek,
A kit zengnek itt minclenek,
Ki oly sok jót tett énnekem,
Zsong majd dalom, Hgy énekem

!
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IRODALMI HOLMI.
A

><zi~tt·k,

mint Yil:ígtájak jelké1wi.
n'sponsnmaibnn. -

G:íza drosa ll.Jn Abi Zimot·
A »~>:am:írdd.«

A Z,tkariús próféta vizióiban előforduló szinekre nézve közöltiink a l\[onatsschrift nyomán egy ép oly elmés, mint valószin U
magyarázati kísérletet, mely szerint :t szineket a világtájak szimholikus jelöléseinek kell tekinteni (l. fennt, 182. s köí. 1.) E magyarázat azonban, melyet az említett német folyóiratban (~jdonat
újnak :1.dott elő szerzője, már régebben látott napvilágot egy héberül irt értekezésben: •A szinek egyik titkáról az ókori népeknél.«
Ezen értekezés először 1875-ben a Haczefira ez. pétervári heti
lapban, 1885-ben (julius és augusztus) pedig újra a »Hajahaduth«
nevű elég ismeretlen, de figyelemre méltó új lembergi héber bpbau jelent meg. Az előbbi lap kiadója B1·audes R. A., ki egynttal a szóban forgó értekezés irója, szives volt munkálatát
nekem is elküldeni és kötelességemnek tartom, amaz érdekes
magyarázati kísérletre való prioritási jogát e helyen konstatálni.
Braudes nemcsak Zakariás vizióira szorítkozik kísérletében, hanem a szineknek jelképes jelentését a bibliai és talmudi exegézis
más pontjaira is - bár nem mindig szerencsésen - alkalmazza. Osak egy példát említek. A Libanon hegység neve, mely
minden esetre a pS fehér szóval összefügg, nem hótakarta csúcsairól vétetett volna, hanem e név er edetileg csak a Palesztinától éjszakt·a eső hegységek nyugati) Phoeuicia. felé tekin tő részét illf' tte,
f.s mint nyugatit :1. fehér névvel jelölték

*
Vajda Bélának N ága.r a Izraélről szóló értekezésének egy
idézetét (1. fennt, 249. l. L j .) He1'zog Manó munkatársunk azon kiegészítő adattal pótolja, hogy az idézett r esponzuru
Dávid Ibn Abi Zimra r esponzumainak livornoi kiadásában
(1651) a 30. szám alatt áll. Említésr e méltó, hogy e responzumban azon kérdést vitatj a Ibn Abi Z., vajjon Gáza, a r égi filiszteus város vallástörvényi tekintetben - az adandó tizedekre
nézve intéztek hozzá kérdést - a szent földhöz tartozik-e vagy
nem. Igenlőleg felel, me.rt a V{tdi-el A.ristól - a bibliai Náchal
Miczrá.jim, l. N um. 34, ií, még két úra járást·a feksr.ik

s,

n en. :!. klPalesztina felr. ,C...ucill (B ac(l ck cr. l >a l ac t.ma 11nd
adá:> 1RR0. 207. L) 1 :~ órán:yi utat ~L\ámít liáz:Hól El-Ari-<ig.

A "Szamárvácl« magyaráw.táuak (•nlckcs története az iménl
gyönyörködtette olvasóinkat. A. magyarázati kisérl~teke~: mel:·rk~
eredetét nyelvlieg ioldentrm
l<el amaz o' 1wn· V<,>clnal' ' hom:tlvos
' J
, •
•
. ·k lt l Szemlénkuck
ecry
aY<ttot.(. muuka.társa
egy UJ thtpotetpar oc a\,
·
o
.
·k'lt
;~,isRcl gyarapítj <t, mcly elmésségénél íogv:t rgaz. hogy mes er c , é e'l f'ocrva is a kisérletek első sorában érdemel helyrt. Quldseg n . o
·'
.
, . .d·
· r: . k
' h " JI ·t köíetkező módon képzeli a SZ<lmanma as ntc .J<lll.l
/rt ll "-'·
. •
k . 'd tt. t
·,w 1ctk czese
· 't· : »A poga'nvok
' " kérelésére ' ki az álta.lu- mu1 o·, · ts en.
·· ·· ··1 1u·e sze~lo" zs1'do'k r' <:oT. feleltek·· ó (;)') (a •létezö. ~[ozc~ I l.
a gm·ogu
.
lc ....:>. 1eJ.
c · J '±·
• ,.• nyomán ' 1. Freuclenthal, die Flanus JosephuR
bet)
j
·
gelegte Schrift über die Herrschaft der Yernuuft. 4:i . I. , lOzz~ttévén ezt is: ó fbk 1:iíJV &~fu•1 (»az istenek Istene«) \agy pel~tg
~ XE<palc~ ~:ió·1 (hióv (»a7. istenek feje, «.'"·. ö.. P~l ]: leveL_ a ~w·n·~~.1
th usb el.teJ{he z, 11. feJ·. 3. v.) Ez utóbbt lofeJezes tarsuivan
k
. ··a11.. ~ ..o>
k
. l··
szo' h oz,
wnn}'ell
. il.v elferclít\•s túmadh:üot.t ro~sza aratnAgorogo
. h ·nél: o civoxliq;a/ca~ &E ó:; s7.amárfejü isteu. Hogy épen
nt10c, u ~
Epiphanest nevezik e ,-ácl első szerzöjéuek. figyelem,r ~ .mt'lto
móclon megegyezik azzal .mit Dáni~l könyvében ~ll. ie.J. .~6. v.)
. 'lyro' l : 'n'"""'
"' · - • ·~;·
- t:·"~
· l.,· N S;:· ' az 1stenek I stene
olvasun k e k tra
ellen csodáhtosakat, iszouyú<tk<tt fog mondani.«

TÁRSADALOM.
A magyar nyelv a zsinagógában.
E zen czim alatt utalt e sorok irója e folyóirat mult számában a magyar nyelv regeneráló hivat ására vnllási gyakorlatunkban, mely hivatás betöltése azonba,n miudeddig cs::tk pium desiderium.
De ::t tárgy nagyfontosságu egyrészt ép ugy, mint könnyü
kivihetősége másrészt elégtelennek tilutetik föl az egyszerü általános ráutalást és a bővebb kifejtés azért nem lehet igazol::ttlan.
A ma.gyar hitszónokb,t volna, mint említve volt, eltekintve
minden még oly csekély reformtól, legszebb diadala a magyaros
szellemnek zsinagógáinkban. :Mert hogy egyéb alkalmaknál
- mint p. házassági és egyéb hirdetések - a, magyar nyelv volna
jog- és észszerüen ha.sznábndó, nem pedig idegen, az még j6formán kérdés tárgyát sem képezheti, noha még e tekintetben sem
felelnek meg még a főváros összes zsinagógái sem, nem is szólva
oly számos magyar hitközségről, hol alig akad, ki a magyar szót
nem értené.
De térjünk vissza a magyar hitszónoklathoz. Azt kivánjuk
még a legkonzervatívebb irányu mbbitól.is, hogy magyar legyen
a szászéken is, hogy ne zá.rja ki önmagát az elég sokáig nélkülözött és csak nehéz vivádások után elnyert polgári jogokbóL :Mert
ki az idegenszerüség bélyegét nem ha,jlandó magáról levetni, az
jogosan nem tarthat igényt a honosság jótéteményeire.
A ki pedig manapság bárhol Magyarországon egy ugynevezett orthodox templomba lép és ott a héber nyelv mellett a legjobb esetben még csak német szót hall, az nem fogja magát magyarok közt érezni, hanem idegen földről ide vetődött gyarmatm
fug gondolni. De mig a máshitü csak fejcsóválva távozik e furcsa

tava~zL:tl aL szinhelyéről . addig :t miivelt F.!'.icló fújdalommal telik
d ar. ily felfoghatatlan ferdrsé~nek, mrg perli g sajnálatra méltó
fenleségnek láttára.
~Iegengeclj ük ezen még nem i · pahb tolhatú irány pártolóinak, hogy a magyar nyelv bevonulásáv:1l zsin::tgógáukba az
isteni tisztelet esztetikai oldala is némi étvényre jutna, ele azt
határozottan merjük állitani, hogy a tisztán vallási álláspont rzáltal a legcsekélyebb csorbát sem szen1edné.
De tegyük fel, hogy hitrokonaink mimbnnyi::tn ezen igazság belátásár::t jutnána.k és a m::tgyar nyelí használatát a zsinagógában jogosnak és mélt ányosnak elismernék honnan kerüljcnek ki ::tzon rabbik, kik e követelménynek eleget tegyenek?
T ávol legyen tőlünk ezen czélm a magyar rabbi-ké1nőt
aj[Lnlani orth. testvéreinknek A szab:1cl nézetvallás mimlenh::t
egyik fő elv e volt a zsidóságnak, és hogy ez jövendőre is igy m:•raeljon köztünk, ::t szabad fejlődé s és gondolkodás minden barátjának csak forró óh::tja lehet. D e valjon :1 magyar nyelv abpos
ismeretére és annak érvényesítésére isteni szolgábtunkban épen
a rabbiképzőrc szarultunk-e ? Nem lehetne-e erre előkésziteni
ugy::tnott, hol a leenelő orth. mbbik talmudi ismereteiket szerzik
meg? - :Jiiért lenne az rendjén, hogy oly m~tgyar >árosokb::tn.
minők Pozsony, N::tgy-\Tárad és S:Uoralja-Ujhely. a jesibai tanítás
kizárólagos:1n a sanctionált ja.rgonban történjék!
De itt ismét hangozt::ttnunk kell, hogy korántsem elegcmlö
- mint azt renelesen monelogatni szokták - hogy :1 tanitv[myok
(báchurok) csak ugy mellékesen s::tjátitsák el a magyar nyelvet.
Mert ki a talmuclot és egyéb zsidó iroda.lmi termékeket akár csak
fölületesen ismeri, sejteni fogja :1 nehézségeket, melyekkel azoknak átültetése más nyelvbe jár oly::tnokm néz1e, kik hosszu gyakorint utján hozzá nem szokt:1k
A talmudnak magy:1rul való oktatása az iskolában volna
tehát az első lépés a magyar nyelv meghonosítására még orth.
zsinagógákban is. Az első oktatás pedig folytatását nyerné a
jesibáb::tn ismét csak magyar nyelven ugy, hogy évek multával
oly derék mngyar talmudistálc kerülnének Ici, minők az eddigi
németek voltak.
A gyakorlat bizonyára nem hazudtolná meg az annyira
egyszerü logikát és a zsidó vnllás orthodox képviselői is sokkal
bátrabban és nyiUa.bban védhetnék álláspontjukat esetleges tA·
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m-~~á.sokk~l sz~~~en. ~ogy mennyit nyerne ezáltal a. magyar zsid~sag egyontetuseg tekmtetében, mennyi surlódá;snn.k és félreértesnek venné elejét, azt könnyen átláthatni.
. Vég~'tl csak németországi pirthiveikre utaljuk orth. testvéremket, k1k vallási maradiság dolgában ép oly kevéssé engednek
és e mellett mennyire ápolói német anyanyelvüknek
Hisz az észszerüséghez még a hazafiérzet is járul, midőn
arról van szó, hogy zsinagógáinkat és talmud-iskoláinkat magyar
anyanyelvünknek megnyissuk.
BH da pest.
STEINHERZ .JAKAB .

..

rombol ás ~zom01·ú eredményeit 'ctn okunk szemh~lni. hanem a
jótékony hatást is, melyet szült.
,
A zsidóság inkább csatl::tkozik, mint valaha. A férfiak kezdik ismét megbecsülni a régi intézmények áldását s mí ::tsszonvok
is arra ::t tudatra ébredezünk, hogy gyermekeink nevelését vall~sos
szellomben is kell vezetn ünk. M::tgyarok maradunk - mik is lehetnénk egyebek? De zsidók is leszünk - mik is volnánk egyebek?
Hirdessük emelt fővel uton-utfélen, a templomban és a családban. a
tá rsadalomban és az életben: b ogy magym·ok és zsidók vagyunk
Tapolcza.

A visszahatas.
Nincs olyan rossz dolog a világon, melynek valami jó oldala.
nem volna; és habár néha azt hiszszük, hogy majdnem lm·oskadunk, és zúgolódunk a gonelviselés ellen, miképen érdemeltük a
csn.pásokat, mégis tény, hogy mindazolmak jó oldala is egyszer
csak napfényre jut. P ersze az ember rövidlátóságával és türelmetlenségével gyakran elcsügged, és csak görnyedt állásából
pislant félénken fölfelé. És ez áll úgy az egyeselmél, mint nemzeteknél és felekezeteknéL )Jilyen aggodalommal észlelték már
évtizedek óta a zsidó vall[tsos érzelmüek hítünk hanyatlását, de
hisz a zsidók nagyobb része abban gondolt a moclern kulturával
haladni, ha először is vallását hanyagolja el.
Mennyíre téves volt ezen föltevés, melynek igazi oka tán a
félmiiveltség volt, nemcsak a társadalomban előfordúlt következmények bizonyíták, de az azóta félig meddig síkeres haladás a jó
uton is. A vallástalanság által meglazult a zsidóság köztí egyetértés; mindegyik más uton-módon akart boldogulni s csak abban
értettek egyet, hogy hitsorsosaival egynek sem volt ínyjére együtt
müködni bármily téren is ; ha nagynéha tették, csak a kényszernek
engedtek. Sőt még kereskedelmi ügyekben is, a hol tehették, örömestebb fogtak kezet más felekezetbelivel, mínt saját hitsorsosaikkaL
Egyszerre csak bekövetkezett a nagy áramlat, az antisemitismus, mint Fáraó egykori parancsa n zsidók kiirtására, persze
modern módon támadva, mely bizony sok elkeseredettséget szült.
Ttlrtü.nk, szenvedtünk sokat, nagyon sokat, de most, hogy az
áradat tisztátalan hullámai meglehetősen elvonúltak, nemcsak a

Két miniszteri rendelet.
Nehéz időket élt át felekezetünk az utolsó évtizedben. Pártokra szakadva, csaknem teljesen öntudatlanul találták az ellenséges, nem épen nemes forrásokból eredt mozgalmak httzánk zsidóságát, míg n. tájékozottnak, ismerve vallásos gondolkodásunkuak és létünknek multját s értékét, fölébredt önérzet mellett
kellett hallania a társad::tlom minden osztályán végighangzó
káromlását vallásunknak, látnitt érdemeseink mellőzését. Csak a
törvényhozó hatalom alkotmányos végrehajtóinál nem láttuk mé~
határozottabb jelenségeit az új mozgalomnak, azok tovább i8 a
szabadabb elveknek hirdetői maradtak, habár ttz ellenünk szórt
szidalmak nem is fojtattak el csirájtlkb::tn.
Annál kellemetlenebbül kellett érinteni bennünket, midön
a vallás- és közokt. míniszterium az e sorok olvasói elött már
ismert rendeletet kibocsátotta. mely a zsidó vallású középiskolai
tanulóknak a szombaton való irást és rajzolást kötelességévé
teszi. Ezt néhány hónappal később egy másik követte, mely a felmentésért folyamodóktól, minők csak rabbik fiai, vagy a rabbi
pályára készülők lehetnek, szigorú igazolást kiván. E rendeletek,
rnint azt m[tr főt. Hochmtdh kimutatta, egyenesen Vt'\ll{tsos életünkbe
nyulnak s felekezetünkre nézve tendencziájukban, vagy legalább
következményeikben kevéssé örveudetesek.
Vallásos életünk egy század óta a legkülönbözöbb jelenségeket hozta létre, a vallásos gondolkodás legkülönbözőbb irányai
jutottak benne érvény re, míg a mindkettőnek alapját képező tudo-

ntány ezek multj:iuak lllcgisml'l'l'SÍ' ucu mind <'lőbb rc haladt. R'trmily krws é hizlatók jelenleg a, köriilmények, m(,gi8 kéts{'gt.elr>H,
hogy a zsidó theologinban elébb-utóbb a tudományos kutatásnak,
a. történeti kritikánnl: a vallásot: gondolkodás összes jelenségeivrl
szemben lllindenki áltn.l a legn:1.gyobb szabadság fog :1.datní. AY<
itt-ott mutatkozó ellenséges érzlilet meg fog törni a tudományos
módszernek a legrégibb emlékeknél való következetes alkalmnzás:1. előtt. :Mert az a 1allás fog előttünk igaznak bizonyúlni, melynek előtérbe lépő eszméi nem tömek meg a történelmi kritika
előtt és azután is a nJlásos gondolkollás jogosult tényezőiként
jelennek meg előttünk.
De ba a tudománynak a mllnsos életnek legrégibb emlékeiwl szemben is a legnagyobb szab:1.dságot kell megadnunk, az
intézmények közül, miket a n.llásos érzület teremtő ereje hozott
lrtre, melyekbe hezredele vallásos szelleme mindig új életet lehelt,
nem szabad feladnunk egyet sem, míg a vallásos tudatra nézve
értéktelennek nem bizouyúlt. Az institucziók értéke fölött azonh:1.u nem a tájékozatl~ »közvélemény« fog dönteni, nem azok fognak határozni. a kik a zsidóság körén belül, ennek vallásos életétől mégis oly tnvol állanak, mint »napkelet napnyugottól,« nem
azok, kiknek Yallásuk nem sokkal több a népi1k iránt való szeretetuél
de még egy miniszteri rendelet sem.
A >allásos és erkölcsi élet azon hatalmas fejlőclésének, melynek az exilium ut{wi zsidóság természetszedi örököse és folytntája lett, melynek a müvelt emberiség legnagyobb vallásos eszméit, részben pedig móclosúlt megokolással intézményeit is köszöni, egyik nyilvánulása volt a zsidóság egyik nevezetes intézménye: a szombat. Pihenő nap -emlékeztet() az Egyiptomból való
kiszabadításra, a világ teremtésére - ilyennek tekintik a Mózes
könyvei. Az intézmény, mely így szarosan vnllásos rs nemzeti jelentőséggel birt, hatalmns fejlődésnek képezte támaszpontj át. Helleni~
ták és palesztinai vallástanítók agyaránt nagy jelentőséget tulajdonítanak neki, a róla való törvények tömege bizonyítja fontosságát,
Rómában a kivülállóknak leülönösen szemökbe ötlik ez intézmény
»a keleten« épen úgy, mint a »nyugaton,« a nép inkább hajlandó a
háborúban életét is feláldozni, mint ez intézmény szentségét megsérteni. De nemcsak a tradiczióirodalomban látjuk, mennyire
dicaöitik ez intézményt, a további v:tllásos fejlődésben a mczióna.listák épen úgy, mint a misztikusok és a hagyományhoz szoro-

san ragaszkodók ~• vallásos élet rgyik legnevczeLc:sebb momentumának tekintik :tzt. Csak ::\laimími szavai ra (1fóreh, II. ::n. fej.
v. ö. Alhó, Ikkárím, ecl Velencze 93. s köv. l.) és a szombat jelentőségére a Lurjá utáni leabbalában kell hi1atkoznunk, hogy a;o;
intézmény fontossága a zsidó vallásos élet egészében kitünjék. ~
ezen fontosság a napot a reá vonatkozó törvények egész összeségével, úgy a mint azok az idők folyamában fejlőcltek, illeti meg,
a mely törvények között a tiltott munkák felsorolását is találjuk,
ezek sorában pedig említi a misn:1. (Sabbath YII, 3) az irást is,
a mely tilalom tehát legalább is a kereszténység alapítójá,nak
koráig vezethető vissza..
Szükségesnek tartottuk ezeknek a kiemelését, miíel csak
ezáltal lesz érthetővé ezen intézmény hatnlma, melylyel a zsidósftgnak azon r észénél bir, mely tu<lathnságból még nem dobott el
m::tgától mindent, melyre nézve nem áll a »tudós grófnak« állítása, hogy t. i. rejtegeti zsidó voltát. S ilyen hagyomány ellen,
mely a vallásos gondolkodás legkülönbözőbb irányainak befolyása
:1.latt állott, mely évezrecles fejlödésen ment keresztül, melyben a,
zsidó nép eddigi nemzedékei épülést és megnyugíást találtak,
melyet az na.gy áldozatok árán a legnagyobb konzerv:ttizmussal
védelmezett - ilyen intézmény ellen irányul <t fentemlített két
miniszteri rendelet. Még jelenleg is élő vallúsos intézmény ellen
irányulnak azok, s így egyenes íalláskényszert tartalmaznak, minőt szabad állam szabad polgárok, vagy ezek kiskoru hozzátartozói ellen nem alkalmazhat soha. --- Az intézmény élete mellett
tanuskodik n fölmentésért folyamodóknak valószin(í.leg nem kis
száma, mely az első reneleletre alkalmat szolgáltatott, a mi nem
történik vala, h:1. a vallástudatra nézve teljesen közömbös szakásról volna szó. Igy bizony lehet egy feh'kezet bármilyen védtelen
a legigazságtalanabb támaelásokkal SL:emben, ki lehet téve a legvakmeröbb rágalmaknak a hatalom önkéuyének, előkelőbb tagjainak jó része lelketlenül viselkedhetik ügyei iránt; de emberi
jogokat és meggyőződést tisztelő hatalom nem támadhat meg
évezredes intézményt, mely azonkivtíllegttlább is úgy tud megállani
az ész előtt, mint jó része azon intézményeknek, miket a miívelt
emberiség tisztel.
Nem igazolhat ilyen támadást az első rendeletben felhozott
ok, hogy a rajz és irásbeli gyakorlatok óráinak beosztása úgy i
nehézségekkel jár, annál nehezebb lenne tehát azoknak áttétele,
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1ett \olna. Epcn nem éTthető, hogy miért nem adatik meg n,z
engedély legalább minden folyamodónak, mcrt mag:t azon körülmény, hogy :-tz illető a folyamodús hosszadalmas utjútól 1wm riarl
vissza, bizonyítja, hogy súlyt fektet n, vallásos törvényre, n meh
pedig nem ismer ki.ilönbséget rabbik és nem-rabbik kör.ött, t,;_
Yáhbá, mrrt :t rend. 4. pontja gondm;kodik arról, hogy :t f'ölmrntett.<>k • brh:ttóbb vizsgábt « aJá vétess<>nck
Lehetnek :tzonban, és bizonyára lesznek is c rendeletnek
felekezetünkre épen úgy miut hazánk kulturájára nézw is káros
következményei. A r endelet a zsidóság egy jelentékeny részénél
akadályt fog képezni mií.velőd6sében. Erdélyben és általában az
ország kPlcti részein számosan leszm'k azon szülők, a kik inkább
lemondanak gyerillekeik tudományos kiképzéséről, hogyscm általuk a szombati nyugalmat rends:r.eresen megsértessék Ha a r endelet hntályban marad, talán már a legközelebbi tanévben észrevehető lesz a középiskolákba b elépő r.sicló tanulók számának
csökkenése. A kár nemcsak felekezetünket, ele általában az ország
közműveltségét is fogja érni. Talán nem fog tetszeni némelyeknek
:L tény kiemel('se, hogy a zsiclóbt történeti okok teszik hajlandókká a szellemi munkára. Atyáinkat ~L tracliczió tudományával
Yaló foglalkozás, melyet vallásos l:ötelességnek tekintet tek,
nem csekély ~zellemi erő kifejtésére és a tudományunk, a megismerésnek becsülésére tanította. Tudományokkal foglalkozó ősök
nek ivadékai szintén hajlandók szellemi munkára. Inneu van a
zsidók »tódulása« a tudományos pályákra., mely bizonyára nem
vált a hazai tudománynak kárára. Az erők, miket azelőtt a vallásos tudományok foglalkoztattak, most másfelé fordultak, habár
nem nagy rokonérzéssel fogadták azokat. Most ugyan a hazának,
a tudománynak. a müvelődésnek csak üdvére lehet egy a nemzettesttel összeforrott, csak vallásos gondolkodása ftltal külön váhsztott~ minden külön politikai aspirácziók nélkül való nép legjobb
erőinek fölvétele és fölhasználása; de azért a miu. rendelet említett következménye némely körökben mégis örveneletes ereelményként fog üdvözöltetni. Pedig ama körükben tudni kellene, hogy a
tudomány fölvirágzása, melyet annyira. óhajtm1k, nem várható ott,
a hol annak mivelését miudenféle eszközökkel csak bizonyos tárlladahni kön·e akarják szorítani ; tudni kellene, hogy erkölcsileg
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i~azolhatatla 11 az egyén szabad fflj lödését megakadúlyo.wi, rucuynyivel inkább, ha egy fél millióuyi felekezetnPk foglalkozúsát diíirni :tlmrjuk, tudni kellene, hogy motlern kultnrállmu uem közils
szárma.zrtsu, hanem helyi közösségen ahpszik, ~ hogy az mimlt>u
egyénnek egyen lő jogokat biztosít. H<t vannak túrs~trlalmunkhau
sokan, a kik tudva l'.selekszil.c n. ross~r.at, a kik rossz szemmel nézik
a zsidóknak n. tudomány terén szerzett érdemeit, úgy vallj(tk bt•
legalább önmaguk előtt, hogy még a középkorbau élnek, a középkorbn.n, a maga korlátoltságával és türelmetleusögélel. l\lil'helet
<;z:waival élve »:t világ és ember fölfedezése « előtt, tle ue montlj:'lk. hogy a tudománynak s századunk legnagyobb, le,gnemt•sehh
eszméim·k ügyét komolyan veszik.
Közsfr;rinkllPk ls l'llb!Jijrtiok,wk p ul i!f. ho holl!Jrltiok is e,1rlig1 miclőn minclenfelől fölhangzottitk a káromlások -- nehéz j..,
YOlna mincleure megfelelni oly időkben, midőn mindeu suhanct.
egész felekezet nevét hítrhol büntetlenül gyalúzhatja, - ha hallgattak és hallgatnak ma is, midön müveh,tlen s vallásukat rosszul
i smerő elemek visszavonása miatt. a vallássz:tbadság örve alatt
t>gységesítésünk meg nm akadályozva s minden eshetőségnek ki vagyunk téve. ha hallgatva türtek néha még politikai iutézméuyektöl kiindult sérelmeket is, ugyauezeu esetheu iiaflldrrfi'CI kell ,I/n·edniök,. siii',qetniök a l 'e ncl el~t t·,:sszaroluíscít, mely E>lvileg szomoru
jele az időknek, mert élő vallásos intézmé11y l:'lien irányul. 'fbeclogusok eltérő nézeten lehetnek annak értékéről, de semmiesetre
sem szabad kivülállók ítéletének, döntésének tárgyá t, a hagyományhoz ragaszkodó hitsorsosaink müvelődésében :tka<lítlyt képeznie.
ifa nc?ll indunk r·mu·k ln•ényt ~zr·J'M;oi, Ú!J.IJ 111i11rli!l r·l kell kr:.•.~iilt·e

lenaiink a vallríso., /letiinl.:be ral1;
Budapest.

l,enrotl.-o .~ rísm.

M.C.S.

*
Tekintetes szerkesztőség! A ~L-Zs. S:.:emlében közzétett.
Hochmuth és főtiszt. Büchler rabbi urak nézetei - a középiskolába járó izr. tanulóknak a szombati irástól való felmentését illetőleg - azt hiszem, nem tulzok, ha állítom, hogy élénk
visszhangot keltettek minden igazhivő zsidó kebelében és tettre
készté a rabbikat mint vallásunk hivatott vezetőit, kik közill erösen hiszem, alig 'volna egy is, ki készséggel ne csatlakoznék oly
inditványhoz, mely e kemény és vallásunkat szivén talált rendelet
vissz:tvonását czélozza.
főtiszt.

:s~tját tehetetlenségem érzetébeu tudom, hogy egyesek ily
fontos é~> komoly ügyben ne!ll tehetnek semmit, egyetemes müködés vezethet egyedül sikerhez. E ezéiból szerény nézetem szerint
a tek szerkcsztöség felhivást intézne :t 1\I.-Zs. Szemle hasábjain a
ral1bikhoz és a zsidóság kiválójaibbhoz, kik befolyásos úllásuknúl fogva hasznúlhatnak ügyünknek és aláirásaikkal csa.tlakozu{tnak azon kérelemhez. mely e rendelet visszavonását kérelmezné.
A tek. szerkesztőség küldöttséget választ, ki az illetékes helyeken tolmácsa lesz a közérzületnek, ha azonban az összeség jelenléte szükségeltetik, remélem, nem zárja ki magát senki ily
égető kérdés és fontos lépésnéL

z,•nta.

Kr.EIN SALAMON.

*
Közöljük K lein rabbi ur levelét, mint ujabb bizonyítékát
azon fölfogásnak, mely hazánknak erre legilletékesebb köreiben
:t hivatolt miniszteri rendeletet i,lletőleg általános. M. O. S. czikke
folyóiratunk e számában is komoly t iltakozás felekezetünk vallásos életébe való beavatkozás ellen .. Klein Salamon rabbi ur jav:tslatát azonban, több okból, nem tartjuk kivihetőnek A vallásunkat ily közelről é rdeklő ügyben való együttes eljárás megállapitására Magyar ország rabbijai bizonyára megfelelőbb formát
fognak t alálni, mint -- hogy ugy mondj uk - egy folyóirat utján
való nyilvá.nos tobor zást.

Kántoriskola és hivatalnoki nyugdíjintézet.
-

F öh i lágosításúl. -

A M.-Zs. Szemle mult számában W ciszmann úr Gyöngyös»A hitközségek és a tisztviselők « czimü czikkét közölte. A
mennyiben czikkiró a tisztviselök és a hitközségek között fönnálló
viszonyt általánosságban fejtegeti, nem lehet ellenvetésünk Söt
egészben véve, nehány kivétellel, alá is irnók a megrovást, amelylyel a zsidó kántorokat illeti. A ké.t poziti:V indítványt a~onb~n,
melyeket W ciszmann úr tesz, aluhrott, mmt a »magyar IZr. hitközségi hivatalnokok országos egyesületének« elnöke, nem hagy·
hatja pótló megjegyzés nélkül. Az első indítvány kántoriskola létesítéséről szól. Ily iskola azonban már létezik. Részemről már 1868-ban, a magyar izr. kongresszus alkalmával, dolgoztam ki e tárgyra vomttkozú emlf>kiratot, mely akkoribau teljes
ről
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méltánylásban részesült is. De már ezelőtt is foglalkoztam a kftutorok képzéséveL l\lióta végre az országos rabbiképző-intézet
ben adom elő az éneket, ezzel kapcsolatban rendesen kántorolmt is tanítok. Igy példának okáért a jelenleg Stuttgarthau.
Grácz- és Troppauban, sőt két Amerikában müködő kántor is
az én vezetésern mellett nyerték kiképeztetésüket. Ekülföldi köz
ségek némelyike köszönő-levelet is intézett az izr. országos il·odúltoz. megdicsérvén az uj intézményt.
De mi hasznunk benne? Hisz a magyar hitközségek nem
fogadnak föl müvelt kántort, előnyben részesítik a lengyel, or osz
és román zsidókat, mint azt Vir ciszmann úr helyesen jegyzi meg.
Következménye ez eljárásnak azon szomoru tény, hogy magya r
fiaink többé nem akarnak a kántOI·i pályárv, lépni. H a ebből kifolyólag Magyarországon annyi a kántor-proletár , mint másutt
sehol, ~mnak oka csupán csak a községek. A községek kebelében
azon előitélet uralkodik, hogy a lengyelek és or oszok jobb kántorole Tény n.z, hogy utóbbiak, ha l\fagyarországba jönnek, még
csak itt tanulnak. Ezenkivül megnehezítik ez idegenek a nemzeti
kulturút. A zsinagógában már régen honos lenne a. magyar nyelv.
ha nem volna köztünk annyi müveletlru orosz, kik mint :lZ isteni
tisztelet vezető i , szerepeinek
\ Veiszmaun úr második indítványa oda irányul, hogy az izr.
hitközségi hivatalnokok nyugdíjintézetet létesítsenek. Ily intézetiink is van már. Én t. i. már négy évvel ezelőtt alapítottam az
izr. hitközségi hivatalnokok egyesületét, melyet a kormány szent esített is. Az egylet már 223 r endes, 42 pártoló és 6 alapító
tagot számlál. A tagok között vannak rabbik, rabbi-helyettesek,
bntorok, titkárok, metszők stb. Az utolsó közgyülés kimutatása
szerint ez uj egylet már 5300 frt vagyonnal is rendelkezik. Természetes, hogy még nyugdíjat nem adhatunk, ehhez legalább egy
millió alap kivántatnék, de segélyezni már most is segélyezzük
tagjainkat. Eddigelé elhalt tagok nyolcz özvegyének adtunk már
kétszáz forintnyi segélyt. Beteg és szolgálatképtelen tagokat szintén már gyakrabban segélyeztünk Ha a haza minden községe és
hivatalnoka az egyesületbe lépne, elérnők már 10 év multán azon
czélt, mely Weiszmann úr előtt lebeg, és melyet én is szem elött
tartottam az egyesület alapítása alkalmával. Fizetnek ugyan községek is évi járulékot, de ezt csak kevesen teszik. A tárgy sokkal
fonto~abh, mintsem hogy ezt egy kis czikkben kimeríthetnök, a
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miért is alapszabál~-ainkuak <'Sak két paragrafu<::'tt abrjuk ide
iktatni:
Az egyesiilet czclja :
A tagok t'rkölcsi és auyap;i t:lmogat,ísa.
l. Az erkölcsi Umogatás :íll :
a1 a hivatali :íllás méltósigának cmelésébcu, a mennyi ben az egyeslilet núndenképen törekNini fog a hitközségi lli1•atalnokok únkkt>it miutlt>H iduyban eliimozdítnui t(s jogaikat megóvni.

A jogok és kötelességek részleLes felsorolítsa ut.iin így vógzöd.ik a paragrafus :
f) ha :! gyíijtendő alap és az é1·i jövedelem idővel ked,·eziJ gyarapo•lást fognak mutatni, akkor a c) és d) alatti esetekben (szolgálatképtelenség· és hahileset) az egyesiilet segélyezés helyett aránylagos nyugdíjat
is adhat, a mely esetben azonban az egyesiilet köteles lesz egy uyugdíjszab,Uyzatot, a jódhagyási záradékkal leendő e!Uttís végett, a m. kir.
bt·lligyminis~deriumhoz bemutatui.

Ezzel csak annyit ~tkm·tuuk \Veiszmaun úr tudtára adni,
hogy az indítványaiban foglalt dolgok már va.lóságbnn léteznek.
B11rlu pest.

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Tekintetes szerkeztőség ! 1) Meg levén győződve, hogy a
Szemle szívesen nyujt felvilágosítást minden az anyakönyvvezetést érintő kérdésben, bátorkodom n tek. szerkesztőséget felkérni hogy az alább következő soroknak a M.-Zs. Azemlóben
egy s~erény kis helyet szorítani s az azokban érintett kérdésre
uézve felvilágosítást adni méltóztatnék.
Főt. Büchler P. kartárs úr ezen folyóimt márcziusi füzetében felhivja az anyakönyvvezetők figyeimét ama sajnos körülményre, hogy sok hitsorsos már héber nevét nem is ismeri, s ennél
fogva javasolja, hogy az anyakönyvvezetők minden ujjonszülött
magyar neve mellé, héber nevét is bevezessék; sőt mi több, ki,vánatosnak találja, hogy a törvénytelen szülötteknél ama körülmeny
is, hogy törvénytelensége mely kategóriához tartozik, világosan
kitétessék.
~L-Zs.

') A mult számhúl

tér~züke

miaLt kisY-orulL -

Sze,·k.

N oha én is osztom a tiszt. kartárs úr ama néze tét, hogy
az anya.könyvelés nem csnk állami, hanem egyszersmind vallásfelekezeti intézmény is: mégis kételkedni bátorkoclom, hogy ez
idő szerint kivihető lesz-e a tiszt. kartárs úr javaslata. Én részemről szalgálhatok egy faktum elbeszélésével, mely épen az ellenkezőt bizonyítja.
Egynehány hónapja, hogy az enyingi járás tek. szalgabírája hivatalosau megvizsgálta a vezetésern alatt levő anyakönyveket s midőn észrevevé, hogy én a magyai' név mellé a héber
nevet is, s a polgári számításon kivül a születési hó s napot
héberül is bevezettem - ezt kifogásolta. Hiába íült az én ellenvetésem, miszerint ezen adntok vallásfelekezeti szempontból
szükségesek, a tek. szolgabü·ó úr - hivatkozván a rendelet
ll. §-ára, mely szerint az anyakönyvek nz állam hivatalos nyelvén,
vagy az illető politikai község jegyzőkönyvi nyelvén vezetendők,
az ő nézeténél maradt, hogy az emlitett héber megjegyzések nem
az anyakönyvbe valók.
Ennek után bátor vagyok :1. tek. szerkesztőséghez ama szerény kéréssel járulni, miszerint méltóztassék arra nézve felvilágosítást adni, vagy illetékes helyről határozott választ kieszközölni ezen kérdésre : vajjon meg van-e enged ve a zsidó anyakönyvvezetőknek a héber nevet, születés v. halálozás évszámát, havát
s napját, s egyéb jegyzeteket, melyek vallásfelekezeti szempontból szi.i.kségeseknek látszannk, az anyakönyvekbe bevezetni ?
Kiváló tisztelettel maradtam stb.
Szilas- Balhás.

KLEIN ALBERT

ker. rabN.

*
A Klein Albert rabbi ur által felvetett kérdésre részben
megadtuk már a választ folyóiratunk f. évi április havi füzetének
276. hpján 4. pont alatt, melynek utolsó három sora azonhan
néhány szó kimaradása folytán érthetlenné vált, miért is azokat a
kimaradt szavakkal kiegészítve itt ismételjük: :.az anyakönyvi
rovatbnn a két név (t. i. a polgári s egyházi név, de mindakettő
latin betükkel irva) egymás mellett elfér, és n.z illető egyén a polgári életben azoknak bármelyikét vagy minclakettőt tetszés szarint
fogja használhatni, de mindenesetrc tudni fogja azt is, hogy melyik az egyházi neve.«
MA<:YAn-Zswó SzEMu:. 1886. \'I. Füz.

27

40 ö
.
, ~ ~i a. napoknak zsidó naptár szerint anyakönyvbe való
1kt~tasat ~lleti, _ezt ~itális. felekezeti ércleknek nem tar tjuk ngyn.u,

~~rt ,e ~e~egyzes. n~lkül1s könnyen kiderithető, hogy a polgári
Icl?szamitas szermti bármely napnak a zsidó naptár szerint melyik nap felel meg, mindazáltal nem kifogásolható, mert a fenn~lló szabályokkal ellentétben nincsen, hogy az anyakönyvbe az
Időmeghatározások a zsidó naptárnak megfelelőleg is beiktattassanak Ugy tudjuk, hogy a görögkeleti vallásnak anyakönyvi bejegyzéseinél a görög-orosz naptár szintén nem marad figyelmen kivül,
és hogy ez ellen eddig senki fel nem szóblt. Szi ntugy nem kifogásolhatja senki, hit a zsidó anyakönyvvezető p. folyó évi junius
l-j e alá, ijár hó 27-ik napját is iktatj a. - A hatóság csupán azt
követelheti, hogy ezen bejegyzések ne zs idó) hanern általa olvasható betükkel történjenek - ehhez pedig határozott joga van.
A M. -Z s.-Sz. áprilisi számának 27 5. lapján közölve volt a lmltuszminister azon rendelete, melylyel a szegedi hitközség kérvénye
a »vallástanitó« ügyében el lett intézve. A miniszter rendeletében
arra hivatk ozik, hogy a közigazgatási bizottságok »az' eddigi alakulásoknál egyönt etüeu és helyesen interpretálták a szabályrendelet
ide vonatkozó részét « - azaz, hogy csak rabbikat és rabbi funktiókat végző rabbihelyetteseket értettek s csak ilyeneket vettek
mint anyakönyvvezetőket tudomásul. Hogy ennek ily döntő helyről való kimondása mily szükséges volt, bizonyitj a a következő
idézet Krassó-Szörénymegye közigazgatási bizottságának 188G.
márcz. 6-dikán tartott ülésének jegyzőkönyvéből: »A karansebesi izr. anyakönyvi kerületben kijelölt anyakönyvvezető SzöréJl)'Í
Benő hitközségi jegyző és ottani polgári iskola tanitója és az izr.
ifjuság vallástanitója ... minősitése ellen ... kifogás nem emelhető, amint nem emelhető az a fa cseti anyakönyvi kerületheu
kijelölt Lőwy Izidor izr. vallástanító s eddigi anyakönyvvezető
ellen sem . .. valamint a bálinczi kijelölés ellen sem, amely kerületben Bernstein Mór hitközségi jegyző jelöltetett ki anyakönyvvezetőül, ki a budapesti Röser-féle felsőbb kereskedelmi tanodát
végezte ... «
Ezen drasztikus példa után alig fogja valaki állíthatni, hogy
a szegedi kérvény, mely aminisztert :1. hiv:ttkozott rendelet kiaJás6.ra indította, felesleges volt.
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A miuiszter m· kij elentése utáu egészen uyugodta.k lehetlink
ugyan Krassó-Szörénymegye fölfogásának felső helyen való megitélése iránt. Osak azt óhajtjuk, hogy az anyakönyvvezető iueiglenessége ne tartson tovább, mint uz anyakönyvi rendelet 8. §.
megengéli
Szeged.

Löw

ImrÁNlEL .

*
Főt. dr. Lőw I. e fölszálaiásának nemcsak a közlött tények
érdekessége, hanem a miatt is készséggel adtunk helyet, mert alkalmat nyujtanak annak kijelentésére, hogy eddigelé - mint a
tudomásul vett anyakönyvi kerületek általunk közölt j egyzékéből
világosan kitünik - egyetlen oly anyakönyvvezetőt sem ismert el
a miniszter ur véglegesnek, a ki a szükséges képesítést ki nem
mutathatta. A szegediek kérvényére kiadott miniszteri rendelet
p edig a mellett tanuskodik, hogy ez az eljárás ezentul sem fog
kivételt konstatálni.

J egyzéke azon izraelita anyakönyvi kerületeknek, melyek megalakulását a vallás és közoktatási m. kir. miniszterium tudomásul
vette.
(F oly ta tá~.)
121. Zala-Szt.- Grót. (Zala m. ) Elnök: l:;teiuer Áuám, IdeigtPneR
anya,könyvvezetö : Berkovits Albert tanitú.
12 2. Z ala-Ege1·szeg. (Zala m. ) Ehüik: Pischcr Lászlu. Anyaköuy\·,·czetö : EugeiBmann l zraél raL hi.
12 3. Alsó-L encha. (Zala 111.) Elnök: Pollák L >lz,ir. .AnyakönyvveZPtű : St' hacherlsz l\lúzes rabbi.

12 4. Csáktornya . (Zala 111.) ElnHk: Liíh! Múr. Auyakönyn-ezetö :
Schwarcz JakalJ rabbi.
12 5. Nagyvámd. (Bihar Iu.) I. Eluiik: Ullumnn Izidor. Anyaköuyvvczctü: Fuchs l\Iór rab ui. -IL .A uagyniradi kougres~zusi hitközség
ideiglenes any akönyvvezetőj e : y,i1·adi Múr.
12G. Csenger. (Szatmár m.) Elnök: Groszmann Fülöp. Anyakönyvvezető : Juugreisz Ábrahátn rabbi.
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12 7. Békés. (Bek éH m.) Elniik: Beek József. A u~·akiiH)'He:T.etö :
Schafcr Lipót rabbihelyettcH.
128. Sop1·on sz. kir. nlroH. L A tibttus quo ante alapon :illó hitközség auyakönyv\'Czetöjc : Eliás Miksa rabbi. - IL A 7. orthodox hitkii7.ség
anyakönyvvezetője: Griíuwald Manó rabbi.

129. Boldogasszony. (l\:foson m.) Elnök: Srhcy lgnácz. Anyaköuyv\'Czető : Pscherhofer Mór rabbi.

130. Rajka. (Mosou m.) Elnök: Knrz Lipót. ldeiglenes anyakönyvvezető : Grünbaum Mór vallástanitó.
131. Gyoma. (Békés m.) Elnök : Ilartcustrin Yihnos. hleiglcne~
anyakönyn,.ezető: Lichter Yilmos tauitó.

132. Uj-Szmlt-Anna. (Arad m.) Elnök: "'erner Adolf. Auyakönyv,·ezető : Lőwenstein l\Iór rabbihelyettes.

133. Gyalú. (Kolozs m.) Elnök: Roseuberger Bemát. Anyaköuyvvezető: Kraus?. Albert rabbihelyettes.

134. SzamM?.tjvár. (Szolnok-Doboka m.) Elnök: Koppél Noé. Anya
könyvvezető : Kohu József rabbihelyettcs.
135. Mosony. (Mosou m.) Elnök: Stadler Manó. Ideiglenes f\uyaköuyHezető : Roth Ede Vflllástauitó.

136. Nagy-Somkut. (Szatmár m.) Eh1ök: Hirsch N:tthán. Anyakönyn·ezető : Keller Izsák rabbi.
zető

13 7. Ujl'idék. (Bács m.) Elnök : Preszburger G!tbor. Any nkiinvvvc: Dr. Süsz Ignácz rabbi.
138. Szeged. (Csongrád m.) Elnök: Dr. várhelyi Rósa hsó. Anya-

könyvvezető: Dr. Lőw Immánuel rabbi.

139. Balaton-Pü1·ecl. (Zala m.) Elnök: ÜLJatt S:í.mnel. Anyakön)'l'·
vezető: Pollák Ábrahám rabbi.
140. Kapolcs. (Zala 1u.) Elnök és ideiglenes anyRklht)'I'Ve~ctö :
Simon Adolf.
141. Kűvágó-Ö1·s. (Zala m.) Ehtlik: Htcrn Jómí s. Ideigl ene~ anynkönyvvczctö : Stern József rabLihelycttcs.

142. Tapolcza. (Zala m.) Elnök: Lessner S,lmuel. fcl eiglencs anynkönyvvezető : Feleki Alajos j egyző.

143. Sümeg. (Zala m.) Elnök: Scheiber Sándor. Anyakönyvi'C~r.etö:
Kronberger Jakab rabbihelyettes.
144. Privigye. (Nyitra m,) Elnök: Roseuthai Zsigmond. Anyakönyvvezető : Abeles Lipót rabbi.
145. Bzalcolcza. (Nyitra m.) Ein ak : Spitzer J67.sef. Tdciglcm'B nnynkiinyvvezetö: Weisz Samu v:tlhlstanitó.
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"k Bnmn Hcz>Ö. c\.nya könyvNagy-Surány. ( ;syJtra
m. ) El
' nn·:

v~zetö:

I'laut Fülöp mbbi.
14 7. Vág 11jhely. (Nyitra, m.) Elnök: Herzfeld ~Iór . .AnyakönyH~

zetö: vVcisse József rabbi.
14.8. Szent-János. (Pozsony m.) Elnök: Opler Ede. Anyakönyvw·
zetö: Rcinigcr Jakab rabbi.
·
·(l.llli. JI. AuYa1 et· ti lCtmer
14.H. Jlalaczlca. (Pozsony m.) Elnö k· ' '\'
~~
·
könyHezető : Dr. Pisko Henrik rabbi.
150. Csongrád. (Csongnld m.) Elnök és ideiglenes anyakönyvl·e~dö: \V cisz Tivadar.
151. Kemecse. (Szabolcs m.) Elnök : \Vci~z Ign:ícz. Anyakönynczctö: Gllick Em{muel rabbi.
,
.
152. Kis- Vá 1·da. (Szabolcs m.) Elnök: Reismann Armin. ldclglc1w~ anyakönyvvezető : Sclu·eibcr :Xaftáli mbbihclycttcs.
.
153. J.Lada. (Szabolcs m.) Elnök: Fried Amél. Ideiglenes anya·
könyvvezető

: Kain S:ímuel.
.
154. Nyírbátor. (Szabolcs m.) Elnök: '\V cisz l\Iór. Ideiglenes nnyakönYvvczctö : Fried Ábrahám vall{Jstauitó.
- 155. Jlakó. (Csanád m.) Elnök: Dr. Dózsa S:lmuel. Anyaköuyn-P:<ctéi : Fischer Antal Enoch rabbi.
15(). Bre~nóbánya. (Zólyom m.) Elnök: Telek .ci.rmin. Ideiglenes
a 11 vakö 1 ,y,-vczető: Fischer :X>ithán tanító.
15 7. Beszterczebánya. (Zólyom m.) Elnök: H crtzka l\Iór. lrl eigolenes
au va könyn-ezetö: Fleischucr Lipót.
..
.
15 8. GyömiJ'rr'í. (G)·ör m.) Elni\k : Steiner Lázttr. Anyakönyn-czeto :
Polltlk Himou rabbi.

15H. Téth·&ent-Kut. (Győ r m.) Elnök: Gcsticsner Lipot. Anyakl'on,·vvczetli: Fischer Jakab r abbi.
-

lfiO. Jánosháza. (Vas m.) Elnök:

Hcithcnfcld

~üírk

~tem

Lipót.

Anyakönyvvezető:

rabbi.

1 G1. Ilűgyész. (Tolna m.) Elnök : Engelmnun Ármiu. Anyakönyvl'tzetii: Goitciu E. M. rabbi.

l 6 2. Pehérgyc1mwt. (Sza tm:ír m.) Elnök : llétsi Sámuel. Anyakönyvnzctö: Jnugreisz Sámuel rabbi.

163 . B ethlen. (Szolnok·Doboka m.) Elnök: Deutsch Bernát. Anyakönyv,•e zetö : Lichicustein Jüda rabbi.
16-!. Avas-Pelsőfalu. (Szatmár m.) Elnök: Vámfalvi Jónás. Anyakiiuy,·vczetö: '\Y eiuherger Pinkász rabbi.

t}()
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l fi 5. • ::,iné,·- Fáraljcr. (Szatmár m.'\ Eh1"c\k ·. ~.'tÓ''Il
, , •c•'
..,am nr1. •\ n~·a-

köJi~ n·cr-<'tö : Rchöufclcl Zsigmond rabbihclycttcR.

16 6· Buttyin. (Arad m.) Elnök : Bicncnstock
zctö : Deutsch Lázár rabbihclrcttcs.

~Urk. .'ulYakönvvve·

·

16 7· ~Vagy-Bocsl.;ó. (M:íramarns m.) Elnök és irlciglenes anyalüillv 1·.
•
vczetö : Rosenberg Éber.
1 68 . Deés. (Szolnok-Doboka m.) Elnök és ideiglenes anYalüinYvvczctö : Uarbnanu Ferencz.
•
.
169. Szeyhalom, (Békés m.) Elnök c:s ideiglenes anyakönyvvczetií:
Er1el;;tcin I gmlcz.
170 . Balassa-Gym·1na/. (Nógníd m.) Elnök: ·weisz Sa.lamon. Any:Lkönyvvezetö: Deutsch József rabbi.
171. Simánd. (Arad m.) Elnök: Blau Zsigmond. Anyakönyvvezető
Fischer Mihály rabbi.
l 72. Temcs1>á1·. (Teme;; m.) Elnök: buziási Eisenstiültcr Ign:ícz.
Anyakönyvvezető: Dr. Lőwy Mór rabhi.

l 7 i1. Gö1·bő-Pinczehely. (Tolna m.) Elnök : Gro;;z Dávid. Irlciglenrs
: Katz Ralamon rabbihelyrttrs.

anyakönyvvrzdő
zető

l 7 4. Sirnon tornya. ('T' oln a. m.) Elnök és ideiglene;; anynkönyvvc: Stcrk Ignácz.
l 7 5. Losoncz. (Nógrád m.) Elnök: Dr. F\cbneller Lászl 6. Idr.ig-lPnrs

anyakönyvvezető: RoFenthal Tobiá~ valhiRtanitó.

176. Nagy-Berskerelc. (Toronbíl m.) Elnök: Schwarcz MilHi ly. ,\n;-n.Dr. Klein 1\Iór rabbi.

könyvvezető:
zető:

17 7. Sctjó-Kazincz. (Borsorl m.) Elnök és irleiglencs anyakönyvveSchweitzer Márton .
l 78. Sajó-Szt.-Péte>·. (Borsod m.) Elnök: Brodi ~Iiksa. IdeiglenrR
: Glück Izsák rabbí.

anyakönyvvezető

l. 79 . Pécska. (Arad m.) Elnök: Schleisncr Fülöp. Ideiglenes anyitkönyvvezetö : Kohn Simon jegyző.
nes

180. Tih·ö"lc-Kani"sa. (Torontál m.) Elnök: Frankl VilmoR. ldeiglr: Ungár Lázár jegyző .

anyakönyvvezető

É R TES Í TŐ.
Országvilág.
_'\ pesti izr.

nőegylet.

1bfil1-18i-\ö.

Jrta Prirdmann Gábol'. a pe~ti izr. nöcg)·let titkúra. Burlapc"t Hnnl!m·ia
köny1·nyonula nyomasa, 18 8 ö.
A pesti i u. ni)egylct az összes lwzai zsiüú jútt(kouyczéln egyletek között kétsdgtelcniil Hz cl;;ií helyet foglalja l'l. A zsidó,ágnak amugy is egyik
főjcllc lm-owisa a jótekony;;ági Bzellcm, H mit mL:g clicHcink i;; ben1llauak;
de ha volmt is, ki ezt tagadná, egy pillani<ÍR num fíizctbc, mcl_,-ct a pesti
izr. uiíeg-ylct titkúra a 111111t l(l.i or":dgo; küíllit:í~; alkalmából kiadot!,
nwggyöznc miudenkit amaz <illíbíö hclycR~l:géröl. )fert a pcRti izr. uöegylet valóban lxímulatn;- rrerll!lénycket mutat fel. Szcrzö dicsérctn•méltó
ha~znos mnnldt n:gzett, midőn clöadnín ~liíbb az egylet tannls:ígos történcttit, sztlmo~ statisztikai ttíhHIJan lámntatj:t annak uagy~zabtísu miiködésct. Ilalld tnclja meg a nagy Yilüg, mily alkotásokra képes a zsidó nő a
<'~aHlli c1let Rzíik keretén kivlll a jótekonpág hahirtalan mezejéu.
"\z t•gylet jelenlegi fchirágztísa annál fcltiinőbb, minél figyelme;
öcbbcn tt>kintji\k a körlilményrht. melyck közölt keletkezett. E körülményck ,·njmi mo~toluik vahinak. Az cmnnczipúcziú törvényhozásilag
még m•m volt kimonclm; ncnWR tiirckl·éöckct főleg pedig a szabadság
l;l·zcll' mozflí t t'lií .•\. magyar z•illúságnak nkkoriban semmife1e ezervezete
nem volt, mclyböl a krzdcményelléR es,..méjP kiindulhatott volna. És igy
aunál csoclálandúbh az a Rzihlr•l akarat, az a tettre kész buzgalom, melylyel egy gyönge nö a kezdeményezés nchrz munkáját magára vállalta. E
nö Bischitz Dúddné vala, az egylet jelenlegi elnöke.
Bischitz Dáviclné megtudta nyerni a pesti hitközség akkori vezérff1rfiait, köztiik Md•cl fiírabbit, az iigyuek, tls ezeknek befolyásával cllÜhamar Rikcriilt n egyletet életbc hívni. Már az 1867. évi márcziua20-úa,
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körülbelül l'gy évi elömunk;\Jat után, mialatt a tagok HZ<Íma 733-re Bzaporodott, meg lehetett tartani az cb ií rendes közgyiilés t, mely elnöknek

Gottesmam~ 11Iiklósnét, alelnöknek Bischit:c Dávidnét válasz totta meg. ~Hr
előbb ajánlott volt fel Pollák-Ilerz B orbála egy nevezetes összeget egy

leányárvaház alapítására; ennek létesítésérc irányította immár a választ-

m~l.ny

föfigyelmét. Több rendbeli akael,íly lckllzdésc nt>lu 18 6 7. évi okt.

6-án felavatta tot t a 12 árvalány szám<Íra t eljcsen berendezett intézet,
mely 1869-benmár 20 árvának adott biztos menedéket. Az egyletmiudinkább részesliiveu a közönség p;Írtfog;Ís~lban, más irányban is kiterjesztette miíködését. Az árval<lnyok számára lciM:casitási alapot létesített,
majd pedig tápintézetet nyitott, mely évenkin t ezer meg ezer embernek
nyujt a legolcsóbb áron izlctcs, t;[pláló eledelt. Az árvah~lz csakhamar
átalakíttatott és 18 70. okt. 26-án kellö ünnepiességgel megnyittatott
Ugyanezen intézet nemsok~h·a ama kitüntetésben részesült, hogy Erzsébet
kinUyné lMogaütsával megtisztelte.
Az egylet ekközben mind nagyobb felvirágzásnak indult. Tekintélye is folyton JJÖ\-ekeclett; miclön a fövtlroBi népkonyhák felállitttsa szuba
kerlilt, iráuya<lónak az egylet é '."etetett. Az 18 78-iki párisi kiállításon az
l'gylet diszoklevelct nyert. Ez alkalommal Hil·sch báró 10,000 frtot ~.jtln
rlékozott az cgyleh1ck és azonkivtil egy 6 7,090 frtos alapitv>lnyt tett az
árvah~lzba fcln~endö l O leány számára. Az árvaház ekkor ismét megnagyobbittatott, és ezen alakjábau 1880. deez. 19-én nyittatott meg. A JJCmeskeblü Mró még· több izben támogatta az egyletet nevezetes adományokkal, többek között a népkonyhát is, mcly legközelebb fog áthelyeztetui az ujonnan emelt eliszcs épületbe.
Az egylet az évek folyannibau rendkivUli tevékenységet fejtett ki.
Már az 1866-iki háboruban megsehcsiilt katonák egy részét ápolta tiíle
telhetőleg ; azóta minden alkalommal, a hol jótékony közremlíködésér<'
sziikség volt, a legnagyobb áldozatkézséggcl Rietett a szerencsétlenekeu
segiteni. Az 1876-iki buclapesti és az 1879-iki szegedi árviz aJkabuával
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a pusztitu elemtől sujtott szcgéHysorsu lakosságnak; az 18 7 8-iki orosz-török háboru ds Bosznia meg~zálhlsH
alkalmával, ,·alamiut az orosz zsidók kiiizés<'kor mindcut megtett, hogy a
boldogtalanok sorsán enyhitsen.
Buzgó törekvésének fényes eredménycit a pesti izr. nöegylet főleg
kitünő szervezeténelc köszönheti. A 38 tagból >ílló választmány élén áll egy
elnök (jelenleg Bischitz Dávidné) és egy alelnök (jelenleg Herzl D. An-

talné); maga a választmány

négy osztályra oszlik: pénztári (5 taggal),

4nabázi (12 taggal), tápintézeti (-! taggal) és segélyezési osztályra (l 7

taggal). Az igazgabiR 4 réR:.~böl üll
menh clyi és tápintézeti oszüllyhól.

c:,

pedig :. "<'P:<:lyezé~i. :Ín ll h:ízi.
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A segélyezé8i oszülly feladata alkalmilag folyamo<lóknak "''1-:•:lyt
nyujtani, todbbá egyeseknek havonkint renelcsen é• ncgycdénJlkint lnkbrrj;Írtüékm kisebb-na gyobb összegeket cngclll=lyczni: azonkiv Ul g~· crmek
áo-yasoknnk, bttbtíkuak vi~sgálatdijra, kikízasib\tiokra, ,·égre árdknak a
R:iiksdges költségeket adomáuyozni. Ezen oszttUy rendkivilli fcjliirléRrt
mu tatják a követk ező adatok. A:.~ osztály alapja 1884-85-bcu (az igazgattísi év tÍpr. 1-tölmárcz. 31-ig terjed) \"Olt 13,882 frt 41 kt.; az cd<lig
be!Jpett alapítói• (kik legalább l 00 frtot aj hlanak föl) ~dma 2 74. a :r.
alapitói j á1·ulékok ö~s ~egc 38,900 frt, (1884 - 8;)-bPn 12 alapító 1200
fl·ttnl). Az alapítók között Yannak: Foclts Johanna 3 500 ú-ttal, Landuli
L. R.-né 1000 ú·ttal, D eutschJgnácz 1000 ft·ttal, Ho(l'mwm Frigyes 900
fl·ttal, hatvaniDeutsch Bemátné 500 ft·tta.l, tornyai Schassberger S. F. é~
R egina 500 frtb1.l, Elu·enfeld Benő és Fanny 000 frttal, Bicdenno11n Lcontin (Páris) 500 frttal, Altmann Emma 400 frttal A tagsági él'i jcí!'ltlélco/,·
összege 111,706 forint 48 k:r., 1884 - 85-bcn 900 tag ut>\ n 562:3 forint.
Ezen osor.üíly eddigi összes bet'ételei 194,7 Ol forint 5 G krajczár. Lcgtijbh
1884 - 8 5-ben: 15,451 frt 3;) kr. Kiadásai pedig kitesznek 2 02,-!3 7 fr t
23 krt, legtöbbet 1884-85-bcn :; 18,440 frt :37 krt. .\. kczclé~i !Ji:iny
ezen oszt>íly igazgat<Í,{tban uuísnemii jöwtlclmckbiil fedeztetik.
Az <ÍJ'IJahcízi o"zhíly alapja 1884-85-bcn :H8,121 frt 7 krt tPtt
ki. Az alapitvúnyozól" (a kik lcgahtbh 3000 tHot ajtiulanak föl) ~z!Ílll>t
15, 116,000 frt alapitníuyozási ö~szcggcl. A:< alapit:Ínyozuk k<iziitt vannak: Hirsch lúró 67,000 forinttal, Pollál•-licr:; Borbála 10,000 frttal:
azonkivill mnga a,.; <>gylct 6 alapítványt IJte~itctt. Az alapitól" (kik 11'~
ah\bb 1000 frtot ajtinianak föl) száma 2~1, :10,000 frt alapittÍHi ii"rlzl'ggcl (1884-83-bcn-! alapitú 4000 frttal), cgy .. hek között tornyai Schossbe1·ger 8. P. l:" Regi•w 2 OOO forinttal. _\. tag:ok évi jdrulél.:aina!.: összege
:,2,18!) frt, 1884-8;-J-Lcn 4!19 tag ut:ín :W 3-l frt. Az tÍnaház-iga1.gatás
eddigi ii,HZL'S bevételei 193,103 frt 19 krt tcHZll<'k ki, legtöbbet 1881-82hcn: l.),;) 81 frt 12 krt, 1884-85-b<'n l fi,l 1; 7 frt l;; kl-t.
Az egylet :íltal fPntartott tÍnaluíz mintaHzcriinek mondhutó. A niivcnrlékcket ill(·töleg a kö\·etkezö adatokat találjnk. Belépett összesPn 10!1
(1884-8:J-bcn 5) nÖn'mlék; kilépett összesen 5 !J (1884-85-hPn :l) niivcnchlk; Pltartadott 188-!-85-bcn 50 növendék. A kilépettek egyrésze
férjhezment, mti~r,:szc rokonánál van, némelyek egyes emberharátok által
adoptítltattak, isnu:t m;ísok mint tanitónó'k, szabónök, varrónó'k, cselédek
\annak alkalmazva. Az ;írvák eltartá8i éa net·elé8i köluil;ei eddigelé ló ó, 16
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41 !i
forint 68 lut, 188-1-S:J-hcll ll,772 frt 10krt tetlek ki: jut teMt miHt

ritlayo8 l•ültség rgy úrvd;·a :270 frt öcl kr, 188•1-85-beu rsak 235 forint
-l.) kr. E llltelnel nwg kell ;illapoclnnnk. Egy árva eltarbísi és nevelesi
költsége 270 frt, r1e még 235 frt b sok ..imclc előfordult, mint peleHul
7 ,l-ben, hogy egy gyermekre jutott lttlagos költségkép 3 G8 fori nt
2 !1 kr. Ez minclencsetre adnyta lan ul nagy összeg. Ha keressük, hogy mi
okozza c nagy költséget, ugy azt találjnk, hogy ct külün islcolá.datás az,
mcly a kiadások lcguagyohb részét igénybe veszi. Az egylet ugyaHis egy
t) oszttílyból lllló elemi iskoUt tart fenn ;[rvái számára, már pedig a tanitcik fizetése, valamint a tanszerck beszenoése és az iskolai berendezés
nagy költséget okoznak .•\..zért jól tenné a pesti izr. uőegylet, ha :lrdit a
drosi Yagy felekezeti iskohíkba j;íratml; ilykép elvenkint tetemes össz<'gt't takaríthatna meg. Ez összegen még Wbb <Írv;ít vehetne föl intézetébe,

18f>B

1 J .4!ll nrlap:ot. A rahhil<ripzii-int<izrt taHuMin~k, akik 187!l. ótH ,:tkrz11rk :1 t:ipinttizetJJck egy kiilfin terllH:bcn, m<'lyt:rt a rabbiképzi) hüzhc:rt
fizet, <iHsze~cn 41,336 adap;, 1884-85-bcn t0,9D6 a•lagszolp)ltattatott
ki. :Mcgjegrzendö, hogy a rnhbiJuipzií m•qt(\,:\gával épen nem cp;yczik
meg, hogy tanulói a tápintPzctbe j;Írnak cl étkezni; llap;yon itt
volna az ir1eje, hogy n rahbiképzii scgt1lyegylete millflcnek fnliitt
ezen n nagy bajon segítene; lw egyebet nem tehet, hasso11 lep;al:ihh
oda, hogy a tanulók valamely más al kalmasabb helyen étkezzenek l\faga a hipintézet álchí~os intézmény a fiiv,íros i lakossüg ~zegénycbh n'!Pgci szám{mt. EddigclL: összesen 908,47:1 egy,:n, 1884 -85-hen 77,47:;
egyén étkezett ott mlláskülb"nbst:g nlfldil. .\..z egyletnrk <itlagos kiilt.wigc
r.tdagonkinl 1:1·11 kr, 1884-85-ben csak 12·50 kr. adagját nu:gi; 10
lo:i>lval adja el.

mely arnugy is 60 gyermekre vau bcrcnclezl·e. A gyermekeknek rhböl az

Az egylet fcnuúlhísa óta !.:és~pénzúcJn mlr! segélyc~éselm; 183,000 fo-

a ha"znnk támadna, hogy kilépvén az inté~etbiíl, jobban ismernék a kiilvihíp;
,.i,zonyait, melytöl n intézetben természetcsen egészen cl vannak >~ll r vn.
.h egyletnek van Ú1"vamenhelye is, mely 18 7 5-bcu alapittntott. Ide
csak fclip; elárvult gyermekek ,-etetnek fel, a kik az iskolaUtogatás befc.irzte ntáu tehetségöknek m eg felelő valamely kercse ti ágra képeztetnek ki,
hne:1 1·okonaiknak kercsetökben Rcgi tségökre lehessenek. .\..;~ ;Írvanwnlwlylw
be;é~etl öR.-ze,cn 45 (1881- 85-heu 3), kilépett 2 7 (188J-85-bcn :J),
lí-\iH -8 5-beu \-olt lS nfi,·cnclek. ,\", {mamcnhely összes lcölts~r;ei 2G,9 11
frt 18 Jut, 188J-8.í-heu 2 GS 9 frt% Jut tettek ki; cítlngos lcO"ltsc!g egy
gyenctelcn 206 frt 68 lu, 188J -85-bcn csak 199 frt 44 h. - Az egyld lciilt,,lakó árváhól is gon<loRkodik; reldigele ilyenekre l,iadotl 19,176
frt -14 krt , 1884-85-ben 20 á1·va uttln 1704 frt 80 Jut. Öss:;cs kii/tség
az egylet által eddigelé fentartott valamenuyi árvákra 201,256 forint
60 kr, 1884--85-ben 88 llrva után 16,167 frt 15 kr.
Az egylet tápintézeti osztályának n/apja 1884-85-bcn18,572 frt
94 krt tett ki. 500 jrtos alapileányozák S>~ftma 9, összesell 7 500 frtt>tl ;
köztlik IIi?·sch br. 3000 frttal, Landan L. R.-né 1000 frttal. 100 ji·tos
alopitványozól~ száma 82 , ÖRRzesen 8200 frttal. A tagok évi járulé/,ainal~
összege 6 612 frt 1884 85-ben 87 tag után 530 frt. A bípintPzeti igaz.
gatás összes bevételei 111,7!)fl frt 43 krt, 1884-85-hen 9001 frt 25 krt
tettek ki. Kiadásainak cisszege 119,70 7 fr t 25 krt, 1884- 85-ben !l728
forint 7 kr.
A tápintézet rendkivlili mííködését mntatja a kiszolgáltatott ételadagok nagy száma. Eladatott 10 krjtlval 754,703 adag, 1884--85-ben
55,282 adag. Ingyen kiszolgáltut()tt az egylet 112,434, 1884-85-bcu

rintot fonlitott ,:" iótélconyc,,éljaim folyó kiadásukkr'nt fél millió t'orinln!!i
összeget lcö/Wtt. Részint saját intezetcibcn , ~zintL:n azokon kivlll 180 árvát
nevelt fel, t:lpintézctébcn pedig annak megnyitÚR>l óta több mint 900,000
cmbc1· !.:apoll ebédet.

, \.. pesti i u. nÖegylct 19 CVCH mÜkÜÜl:Sere tc hÚ t telje,< megelegcrléssrJ
tdtinthet vissza; dc azou igényt is bíma~zthatja a nagy közöuség iránt,
hogy rz öt lilcHRoR miiköclésébcn minél nagyobh mértékhcn gyámolitsa. S
szeretjiik hinni, hogy a gyámolitlís ucm fog elmaradni, siít inkább az egylet élén álló nem e~ szi,-ii bölg;-ck péld:\jára lclkeoiih·e, fiílcg a hazai z>itlc'l
Jl(ívihíg nem fog kémi a szcretet adúját az emberiség olblnín lcn\ui.
Budapes/.
EISLER MÁTYAS.

A jesibák

úJlapot~t

hazánkban.

A jesiba valamikor oly iskola volt, a hová minden zsidó sietett,
hogy a talmudban jártasságat nyerjeu. Soha scm lépett be oda, hogy ez
által rabbi állom>Ísra szert tegyen.
A zsidó ellenérzéssel viselkedett oly rabbi iránt, a ki ifju korától
fogva arra a pályára adta magát; mert a rabbitiszt ol~- magasztosnak
látszott neki, miutha bíín lett volna, erre miut valami mesterségre készülni. Mindenki vallásos kötelességnek tartotta a talmud tengerébe alámeríilni és gyöngyöket keresni.

A jesiba tnlajdonképen klizdő tér volt, a hol szellemi fegyverekkel
léptek sot·ompóha. Nagyon érdekes látváuyt nytijtott ilyen talmudi elli·

·ll ti
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ad:\s. Magas ;;zekén iil a rabbi, a ki vasszorgalommal fáradozik :t talmud
neb,:zségci körül. Körülötte buzgó ifjak csoportosulnak. A rabbi most egy
talmudi probléma megoldásával foglalkozik. Először halkan mormog, az
ember azt hinné, hogy nem képes a tárgyat felölelni; de lassan-lassau
emelkedik a hangja és erősbü! is. Most e problémn. keretébe v{tgó fom\sokat meríti ki, itt-ott saját megjegyzéseit is hangsúlyozza, a melyeket magyarázn tokkal prémez fel. Megjegyzésein felismerhető a kritikai él és a
szörszálhasogató itélö tehetscg. Hangulata szenvedélyesebb, hurcziasabb
lrsz. Lesziirődött véleményei tömörülnek, jegeczesednek, míg ogy épliletté
,:pülnek fel, melynek mcstergerendáit a logika képezi. Most visszatér,
mérö ónnal és zsinórmértékkel vizsgálja az épületet, vajjon ,·an-o egység
:l

részei között. De azalatt, míg ö bont és ront, már türelmetlenkedik ott

egy sovány báchur, csak ügy liheg a vágytól, hogy vele minel előbb összccsapjon. Elölép hadomízva és oly nézeteket állít fel, a melyek a rabbiéval
farkasszemet néznek. Most már általános vita keletkezik, a melyben a
~zellemi röppentyiik és a helyzetet üstökön ragadó rögtönzések döntő

st\lyra

tt\1-

vergődnek.

A talmuddal való foglalkozás azon módja, mely mai napig jesiMinkban uralkodik, nem hivatkozhatik ::m·a, hogy a legrégibb idök óta
,:rvényes a zsidóságban. Csak a XVI. század óta kerekedett felül az u. n.
pilpul. mely nem annyira a talmud tartalmát megérteni, annak nyelvi és
anyagi nehézségeit megoldani, hanem föleg arra iparkodik, hogy mesterséges kérdéaekre mesterséges módon keressen feleleteket, hogy az élesesziiségnek, az élcznek, az elméskedésnek minél több alkalma nyiljon a legt\talkodottabb dialektika bonyolódott vitáiban. Ennek a tanmódnak külöuöseu azon szomorú következménye lett, hogy minden más tanulás és
ismeretszerzés iránt elnyomta és elölte a hajlamot és érzéket. Sőt a pilpul egyenes ellensége lett :t talmud igazi megértésének. Moudhatni, mióta
a pilpul befolyásra vergődött, azóta hanyatlásnak indtí.lt a talmud tanulmányozása. A józanesziiek türték ezt az állapotot, mivel nem volt jobb
iskolájuk. Hisz a tudományok termei be voltak zárva

tt

zsidók előtt.

Mióta azonban a szabadság hajnala felvirradt és a zsidónak más iskolába
lépni megengedtetett, azóta felébredt mintegy varázsütésre az ellenérzés n
jesibák iránt.
Sokat köszönhetünk a jesib:í.knak, ezt nyiltan be kell vallanunk,
régieégük miatt tiszteletet is érdemelnek, de most csak a régiségtárba
valók. Miél"t? Mert nincs czéljuk. A zsidónak, akinek utjába ezer meg
ezer akadályt gördítenek, nem szabad plátói szeretetböl csak egy tudománynyal foglalkoznia. Neki gyakorlati tudományokat is kell felkarolnia.
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A jesibákban azonban a képzés egyoldail\. Csak a talmudot tanulm:inyozzák, de a héber, valamint a tlibbi tudomány parlagon he,·ernek.
Továbbá nincs ott semmi rend. M:ís intézetben vannak tanárok. osztályok, órarend, bizonyítván:ok. itt ez mind term incognita. Itt egy ember
vezeti a jesibát, a kinek úgy is sok baja van a bitközség UgyeiveL De lHl
nem émek rá a rabbik. hogy tanítsanak, miért csábítják oda az ifjus.igot? Fájó látvány, mi gyakran korcsosul el ott ·ok tehetséges ifjú.
Milyen szivfacsaró fájdalom nyilalja át az embert, ha látja, hogy
tL\lérett Mcburok most a rabbiképző intézetbe lépve, szakálatlan ifjak
közé ülnek és a conjugatiókat magolják. Hányszor koronázta vajjon siker
az ilyen btlchur törekvését ? Észjtlrása el >an csigázm és sok idöbe kerül, mig ez simuini tud iskolai Hrgyakhoz. Csabízó temperamentuma
nehezen alkalmazkodhatik az egyszeriibez.
A jesibák rendesen a chaszidizmusuak hódolnak. A chaszid e;küdt
elleusége tígr a héber- mint más tuclomtlnynak. (í az egyiptomi hus
t.álaknál akar maradni. Klauzjában boldognak érzi magát: »noli tangere
circulos meos « kiált füleidbe, ha onnan kiht\zni akarod. Mindig jóked\'Ü.
Külsőségekre new ad semmit és nagyon fanatikus. Habbijtít tiszteli és
imádju. A »rebbe<' korlátl!l.n hatalmat bitorol. tle mig hitsorsait hetykén
lenézi, addig összezsugorodik a legkisebb hivatalnok előtt is. A »rebbe
renelesen egy kis, elhagyott helységben székel és oda zar:indokol hozzti
gazdag és szegény. A legtíjabb idöbeu a Belezben · Lengyelorsz.) lakó
»rebbe« bir döntö befolyássaL
liiilyen puszta bel y ez! Az utcztí.n az ember cs!l.k ügy g>Ízolog a
a locs-pocsbau, a házak alacsonyak és piszkosak. És az emberek? Elvadtílt lények, akik egész napon csak a khwzban vannak. Ü zletliket feleségükre bízzák. Ilyen bnvóbely nagyon alkalmas arra, hogy a haladásból günyt üzzenek. A nagy világi események nem hagynak itt semmi
nyomot.
Ne higyje azonban a tisztelt olvasú, hogy a chaszid elvetemedett
Clnber, aki csak galicziai tincseket ,·isel, a nélkül hogy jú tulajdonságokllan szlikölködnék. Bámulatra méltú az a nyugodtság, a melylyel ö a sors
csapásait elviseli. Ö nem irigyel senkit és soha nem esik kétségbe. Belöle
soha sem lesz sikkasztó, öngyilkos, anarchista, szocziálista. Igaz, hogy
fanatikus, de csak hitsorsai irányában. más vallásoakkal nem törődik.
De c jó tulajdonságok alig valók a mostani világba, ahol küzködni és
hahtelni kell.
És miért szövetkcznek az orthodox rabbik a ebaszidokkal? Hiszen
ök mind<lg iildözték a ~haszidizmust? - Mert Magya1·országban az ortbo-

-Uli

ORSZ \ G VILÁG.

doxizmu s lassanként oly elve knek hódol, hogy bátran d.rhatú, mikéut ez
magát rövid idő ala tt a haladas katjaiban talulja. Az orthodox, mihelvest
a mü ,·eltséget pártolj a, önkénytelenűl neologgá lesz.
.
A kettő köz t csak fo rmai különbség van, a lényeg ugyauaz. 1!ifagyon okosaknak bizonyúlnak az orthodoxok, mivel -· hisz némelykor ez
is megesik -

a rabbik fenyegetéseire rá sem hederítve, gyermekeikel

iskolákban képeztetik. A szeminárinm növendékeinek majdnem háromnegyede orthodox szülők gyermekei. Jellemző, hogy számosan köz ülök
Zemplénmegyéből, az orthodoxizmus székhelyéből valók.
Igy olvad be lassanként az orthodoxizmus a neologizmusba. Az első
helyébe pedig a chaszidizmus lép. A harcz elkeseredett lesz, mert a
chaszid rendesen a fanatizmus Z<lszlaj át lobogtatja. De remélhető, hogy ö
lesz a vert fél. Az orthodox rabbik, akik tekintély üket fenntartani akarják, kénytelenek a chaszidokkal egy ht\rt pengetni. Sokan azért szövetkeznek velük, nehogy hitszegöknek bélyegeztessenek .
l'I Iilyen akárhányszor az orthodox rabbik helyzete, hadd illusztrálja
egy·két példa. A tudós rabbit, Hildesheimert, kiuek jámborsága feddhetetlen, üldözték Magyarországban,

mivel

ö jesibájában nemcsak a

talmudot, hanem a többi tantárgyakat is tanította. A s.-a.-ujhelyi rabbit,
aki egyike a leghiresebb talmudistáknak, aki annyira mgaszkodik a legjelenték telenebb formákhoz, hogy hajlandó volt rabbiságáról lemondani,
midön halotti szekeret akar tak csináltatui, gáncsolják a chaszidok, mivel
németül szónokol. A chaszidizmus szar vai tehát nőni kezdenek, nemcsak
L engyelország a z övé, de Magyarország jó nagy része is. Befolyása vastag vonásokban feli smerhe tő .
A chaszidizmusnak kevés jesibáj a vau. D e szükségben nem szenved, hisz az orthodo xok valamennyi jesibáj a szolg:Uatában áll. Ezek nem
megvetendő befolyással bírnak. Valamint a korállak szigeteket képeznek,
a melyek a tenger hullámaival daczolnak, ügy a j esibák is. Együtt öszszeseregJenek a haladás megbénítására. A chaszidizmus nagyo bb j esibái
következő helyekben vann ak: Marmaros-Sziget , Huszt , Nagy-Kapos,
Olasz-Liszka.
Az ~rthodoxizmus nagyobb jesibái: Pozsony (150 tanuló), Nagy·
Várad (80 tanuló), S.-A.-Ujhely (60 t.), Homonna (60 t.), Szikszó (50 t.),
Nagy-Márton (:íO t.), Vácz (40 t.), Bonyhád (50 t.), Pápa (5 0 t.), KisMárton (25 t.), S>íros-Patak (20 t.), Eger (25 t.), Nyitra (3 0 t.), NémetKeresztúr (30 t.), Putnok (30 t.), HaJas (30 t.), Verbó (40 t.), Ungv1ír
(20 t.). Ezen kivül vannak kisebb jesiiJák: Szendrö, Kassa, Szántó, Hanusfalva, Paks, Szécseny; Tolcsva, Helmecz, Helmin, Galanta, Szerda ·
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hely, Sebes, stb. A felsorolt j esibák kö"ííl három v e rgődik ttilstilyr~~ ·
és P ápa. T alán helyén le•z e hármat kiilön-kulou
l'ozsouy, Nag,_--Ytlrad
~
jellemezni.
Pozsony a föjes iba. Évenként meglátogatja ezt az i8kolát - ha
annak nevezhető _ 150 növendék. A rab bi négyszer ad hetenk ént elú,
rc•Hlesen vizsgát j, tart. A vizsgán nem felel a k é rd e ;~ ett egyén. hanem
a kinek kedve kerekedik, az beleszól. A lmng erőssége a szorgalom
méröje. A hanyag báchurt legfelj ebb csak lehordj ák.
.
.
A na.,.yváradi orthodox hitközség rabbij a nem fanatikus embet· ,.,
igy nem i~ "ellenezte a tudományok tanulm ,ínyozásá t. :1-Iidön azonban
nehány fanatikus bagolyhuhogásra fakadt, ö is kérlelhetetlen lett. Ig-az.
hogy kezdetben oly tantervet dolgozott ki. mely ,;zPrint a b:íchlU'ok eg_,.
néptanítónál Yi!ági tudományokat is tanuljanak ; azonban ezen tanter v
mint J óna prófétának Kikáj únja , a mily gyor•an keletkezett. olr gyOI·,an
el is veszett.
A pápai hitközség rabbija nem tliri meg a7. t a btirhurt. ~\ki nye h
tant forgat. Ó, aki életének felét világi tttdományokkal töltötte el, nem
resteli egy chaszid szerepét elvállalni . Ö, kit az alma mater fiád fogadott. eltiltja a tudományok ápolását.
Ez e!j,lrás, ügy vélem, jellemzi a mai jesibát :íltalttban. A jesiba ,:s
a tudománv összeférhetetlen. És mert a tudomány győzel mcs haladásában
lehetetlen kétkednüuk, örömest gondol unk arr:l. hog~- e győzelem egyúttal
világosságot derít maga köré. E világosság fé nye mellctt elő bb-utóbb •'szre
fogja venni a jesiba, mily izolált és tarthatatlan a lll'lyzc te - é" a j eeiba
Játogatója, mily sötétségben bolyongott C<ldigelé. g7. a jii\·cndö t:í n m•:g
messze van. dc elérkezése bizonyos.

Bwlctpest.

Ame r i kai

l ov(~ !.

Alexand er Bernát t\rnak a magyar tanüh'Y•·c mnatknzó igen érdeke• czikkoit nagy figy elemmel oh-as tam át és -- ime - most alig
tudok kifejezést adni a7. állapotok feletti csodálkozásorun ak.
lia~százezer zsidó-magyar csnk így tud kitcuni magáért ? ! És az
oly számos, nem ritHn dúsgazdag bitsorsosok, kik 3 0 - 40 ,:_. d ött táu
még szPgény kis árendások voltak, csak úgy tudják boldogságuka t tÓl
roppant gyampod:i sukat, a j ó Istennek küliiniiH kegyelm•'! mt•ghálálni !
B••z•eg neH• úgy v>tu

PZ

itt AmerikHIJan -

" ulit legjo bbau az
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:Utal bizonyíthatok. hogy husz é,- alatti itt létem óta csak cgyetlt• n gazdag hitsorsosra ~cm emlékezem, ki h:1l:llakor -

bármi nagy családot

hagyott is luUra -- n'g,·cndclctlbcn még is rendesen egyszáz dolhlrtó l
egész iite;r.er, és t öbb izben harmincz, egész sz:ízeitvenezer dollát·ig ''aló
összegeket nem hagyott voln a hitrokonai felekezeti, tanitgyi és em herbaráti
intézete ~zám:ira -

Hichmond, Charleston, New-Orleans, Sávánnah, St.-Louis, Denver, San.Francisco és más kiRebb \"Úrosok nagyszerit
baráti intézeteiben olvashatók .

frlrke:~.eti .

tani.il!,'yi és ember-

Azért numak az amerikai zsidóságnak aJLH yi nagyszerü templomai
és páratlan emberbaráti intézetet képező remek z;alotái, kór- és árvaházai,
minőkhöz hasonlókat az egész többi világon scm lehet találni !

sereglett
zisok -

öss~r.e,

a newyorki konzervatí' rabbi szeminárium eszméjét csak
Plőtt

pendítették meg komolyan , és már is hatvan község

hogy nem holt betük és üres szavak, vagy hiábavaló frá-

hanem tettek által tegyék testté az igét.
Azonban ha nem is csod1Uatos - de minden esetre még is

furcsa dolog ám az is, hogy: minél jobban gyökeresed ve gyarapodik az
új newyorki konzervatív, annál joLban erősödik , gazdagodik a cincinnati-i
reform

r abbi-kép ző intézet is.
Mcrt Amerika zsidósága pártállása szerint beszél ugyan, dc mind-

két részen egyforma odaadással cselrkszik .

N agy - Várad, 1886. május.

nagyszámu

nenk, mclyek New-York, Philadelphia, Baltimore, Chicago, Cincinnati,

L ám -

FRIEDMAJ-."N ADOLF.

·i:·

a nlit, i\rökös diesii cmlékeztetésill elég hangosan

hirdetnek a sok százrn mcnö márvány- táblákon oh·asható

néhány hónap

végbe, melr alka lomutal általános sz óWbb ség~cl dr . Rosenfeld József úr
Miskolczról nz orosházi kerület anyaköny vve zetőjeül, illetve orosbáú rabbinak megválasztatott. Legyen körünkbcn szi,·esen üdvözölve!

Tek. Szerkesz tőség! A hitoktatás sikere bizonyára nagy részben
nem csak a m ódszertől s a rendszer től fllgg, hanem a hitoktató buzgalmától, egyéniségé től is. Ennek illusztrálására engedje a tek. Szerk. elmondanom, mit tett Auspitz Adolf t\r, kit 2 7 évi tanítói pályáján osztatlan elismerés kisér, de kinek középiskolai hittanári érdemeit csak kevesen
ismerik. A gimnázium, a reáliskola és a polg. iskola haladópárti növendékeit részesíti hitoktatásban, s hogy mínél nagyobb buzgalmat keltsen, az alsóbb osztályok legszorgalmasabb növendékeinek úgynevezett
»szorgalrni díjat « titzött ki, a fe l ső osztálybeliek számára pedig pályadijat »Salamon mondásai « egy tételének legjobb kidolgozására. - Minthogy ez nálunk nem oly mindennapi dolog, gondoltam, megírom a M.-Zs.
Sz.-nek. Hátha vannak. kik tanú lságot vonnak bel ől e, akár csak elméletit
is. Maradtam stb.

s.

Tan ügy.

Yajha megtamUnák ez t

A k özépisk ol a i hi.t okta tü.s.

Magyarországon is.
Jacksonville, Florida .

RosENSPITz SÁNDOR.

Vidéki lev elek.
Orosháza, 1886. máju.•.

Tekint. Szerkesztőség! Hitközségünk -bátran merem mond ani azok közé tartozik, melyről e folyóiratban érdemes megemlékezni. Ámblír
anyagi helyzete nem a legirigylendőbb, mert szamra körülbelül 180 tagból áll, mégis saját erejéből tart fenn vidékünkön a legjobb bimévnek
örvendő 6 osztályú népiskolát 4 tanítóval, tart azonfölül kántort és más
két hivatalnokot, újabban egy iskola építését is megkezdette, mi 3-4000
forintba kerül. Hitközségünk, mely sohasem riad vissza, ha a hazafiság é~
u. k»zmiivelődés oltárán áldo~r.ni kell, még január hóban elhatározta, hogy
lll8gy&r bitszónokot alkalmaz. A választás ugyancsak f. hó 4-én ment

II.
Hogy a hitoktatásnak nem lehet egyediili czélja a vallásos igazságok és kötelességek ismertetése, hogy föladata egyszersmind nevelő is
legyen, ezt már bölcseinknél is látjuk haugsulyozva: »Nem a tanulmány
a fődolog, hanem a cselekedet « (Ábóth I. 17 ) ; és pedig az öntudatos,
meggyőződésb ől kiinduló cselekedet, minthogy »a tudatlan nem lehet
igazán j ámbor « (u. o. Il . 5.). Bölcsünk ezen nyilatkozatai azonban nemcsak a hitoktatásra, hanem általában minden tanításra vonatkoznak, és
ezen elv ugyanaz, a mit a legújabb időben tekintélyes pedagogusok hangoztatnak, hogy minden iskolának, még a középiskolának is, nevelő czéljai
vannak, hogy minden ismeret, melyet nyújtunk, a valláserkölcsiséget, a jellemet fejleszsze, mindennek, a mi mint ismeret a tanitvány lelkében e1,
összefüggésben kelllenni a valláserkölcsi élettel, melyet a növendék lelkéMAGYAR-Z.smó SzEMLE. 1886. VI. Füz.
?8
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b~n fejlesz~en~ ~karuuk;
sehez. Az Ily Iran y t

~elyb~n

mindeunek hozz:í kell jál'lílui az i~jt't lélek míiveltí-

követő iskohlkban

a hitoktatás a tanításuak góezpontja,

a többi tantárgyaknál elért erkölcsi gyarapodások egyesüluek j
Itt a hitoktatást nemcsak a szoldsos kouveucziouális, hanem a többi tantárgyakhoz való viszouyáu <tlapnló

elsőbbség

illetné: az ilyen iskola meg-

felelne azon szabálynak, melyet bölcseink a tanításról fölállítottak. Ez
volna a zsidóság szellemében vezetett iskola.
Hogy így alakulnak-e ,[t iskoláink, hogy les:r.-e az egyes disciplinák
közt más kapocs, miut a tanítás egyidejüsége, az még a jövő kérdése j
azonbau semmi esetre sem vouható kétségbe, hogy a hitoktatásnak miuden körülmények közt a föut kifejtett irányban kell haladnia. Csak azt
tartom még szükségesnek itten különös hangsnlylyal kiemelni, hogy miután vallásunk nem elégszik meg az érzülettel és meggyőződéssel, hauc
111
cselekedeteket követel tőlünk, nem szabad azolm:il megállapQ(lnunk : a
vallásos élet kötelező formáira is kell a növendéket vezetni, melyeldJen az
érzületek és meggyőződ ések kifejezésre jutnak.
A legtöbb hitoktatási kézikönyv abban a fogyatkozásban szeuved,
hogy az elméleti és gyakorlati részt, az istenismeretet és istentiszteletet, a
tant és a törvényt egymástól el választja. Külön tárgyalják a felebm·átí
szeretetet, mint érzliletet, és külön a részvétet és seg·élyezést, a szeretet
g·yakorlati formáit, melyekre vall ásunk kötelez. A rendszeres beosztás
kedveért óvakodva kerülik, hogy az erkölcsi világrendnél ne cmlítsék a
ros hásáná, az erkölcsi szabadság, a megbánás- és megtérésről szóló tételeknél ne ismertessék a jom-kippur iinnepét.
Az ilyen eljárás ép úgy ellenkezik a lélektan törvényeivel, mint a
hitoktatás czéljaival. Az előbbivel azért, mert nem veszi tekintetbe a:-~
aperceptio folyamatának szah!llyait, melyek szerint minden, a lélekben
jelentkező képzet csak akkor érvényesül, ha rokon és idmta érdcldöclö
képzetek ~iltal fogadtatik, a melyektől támogatást nyer és melycket
viszont támogat. Minél több jó ismerössel találkozunk valamely társa~ágbau, annál szi,·esebLenmaradunk, ez a képzetek üírsít:lsára néz'''' is áll.
Dc ellenkezik ezen eljárás a hitoktatás gyakorlatias renclclh•ülsci,.cJ i~,
mcrt elmulasztja az alkalmat, megismertetui a tanítvl[nynyal a köteles
cselekedeteket akkor, midőn lelkét legélénkebheu foglalko:<tatja a:-~ tirzület vagy igazság, melynek kifejezésLire e ,-allásos cselekedet Rznlgál. Ha
pl. a tanítvány egész lelkét hctiilti a gondolat, hogy ö ura lcl•d crkiilCIIeinek, hogy Isten MziveBen fogadja a megtéröket, mcrt hgyelme" ,:"
könyörületes, ha eszéhe jut, hogy ö i~ ,-t!th:-.ett m!Ír - a mint nlnctetlenül eszébe jut - ha fölébredbetmea lelki b!inat, tagadlwtatlan, hogy júl

elkészítrtt talajba osik azon ll<lpnak i'm<'rtott:,e, mclyot IstL'll 'z;Ímlutk•"'
ldtiizött,

llog-.\- mcgd7.sgclljuk

utat, rncly hoz.z.á Yissza,·ezct.

lrlkU.nket ,::; erkCHc::;rinket és ken\~::;iik

:tz

Csakhamar meg:;~dilC'mlik a ni>Yena,:kben

az akarat is, hogy a jom-kippur napjtH sr.enti\1 megiinnopelj<'.
Egyik főszabálya telHít a hitoktahísnak a:-. : AHm· i.•mert<·srl "
1'alláao., lciitelességeket, rnilcor aookat o me[J./ei<'IŐ ér,elmel.-hez 1'"(1!1 i[!'n<<Ígoklloz filzheted.

Még fontosabb azon kérdés, miképcn khet tamílmány unkban \'>t]h\soe meggyőződést és érzelmct kelteni, mi múL1on ismertcssiik vallásunk
tanbeli tartalmá t, hogy az mcggyözödéssé alakuljon? :)oka11 ,zeretik e
kc:nlést azzal >t fnízissal eldönteni , hogy egr jó tanító kezrben nlinrlen
módszer alkalmas, a ro,sz tauítón a legjobb mórbzcr scm segít. L L"g·
iuk,[bb olyanok ,·itatják e nézetet, kik bizon,\·os irtúzással tartózkoLlnak
minden elméleti kntatástúl és fejtcgeté,tö l. a kik :1 perla!!;ógiclt ink>lbb
ügyességnek mintsem tudomáu~·nak, ink(tbb owotersrg-nek, mintscm utű
vészetnck tekin tik. Ezek így képzelik a <lnlgut. hog-~· nr. ügyes tanító
megtalálja a kellő hangot a figyelem tiln·eszt,:s,:re, a hab'>s gyakorlására,
hogy ,-ilágos fejtegetclsei meggyőződést, ékes és S'l.ivrchatú szüvai ,:r,.elmeket teremtenek. Nem tagadható, hngy a tanító cgyéuis,lg,:töl függ sok
tekintetben a tanítás eredménye, dc az azé rt nH:g IH' m képes ellensúlyozni
egy helytelen mód,;zcr kövctkezményL'Ít. Lehetetlen hog_1· a val!,btanítás
iires magoMss;Í ne fajuljon >l S'l.oblsos ,·er.érfonalak hasztuUuta melll'tt,
melyek kezdődnek a vallá s fog;almn ,-aJ, Yag-y· Istennel, Yag.1· pedi!-( a
,-ullástaa heosztásfÍ val, ~?.úval, ,-alami •iltahínnRB<Íggal, melybül n ni,zck,
sr.a kaszok, fejc•zctek és tétPick szépen logicc kibontakor-nak ugyan, a tanftdny a7.onhan mégis csak a köny' végén érthetné meg. a mit nr. dcjén
tam'>lt, hn azt addig szerenesésen el nem felejtette ,·olna.
A legnagyobb peclagógiai iigyesstig, a legékesebb s>:avak nem pútolhatj.lk ezen rendszer gyarlóságait. A hang>:atos HZnvak egyszerkc1tszer megtehetik habbukat, ké~öhb :tzonban ••!tompul a gyennek
lelke ,l, gyakran még tudata >'incR arról, hogy mit tud ,·agy mit érez.
Tudat miJkiil pedig nincs akarat, akarat nciJkiil nincs cselekvés, mi múdon aka1ja a tanító elémi, hogy n gyermek kész l~lekkel fogadja a fejtegetésekhez fííziHt \'allásos kötele~~égcket és hogy azokat gyakorolja is ?
A hitoktatás módszcre nem lehet m•ls, mint a többi tantárgyak.:,
:t7.az induktív. Itt is a szemléll'!böl és tapasztalatból kell kiiudului, a
bibliúhól és a zsidók tiirt,inetéböl. Helyzetek és életviszonyok, minöket a
bibliai és a későbbi; zsidó Wrt•:net nyújt ; ideális érintkezlis a partriárkákkal, kirAlyokkal, (ll'tífét:íkkal, vulamint a bibliai korszak utáni történet-

28*

1'\::-!Uü\'

ben kimagasló alakokkal ;

~

héber költészet remekeibeu, a hagiografák-
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hitelvek; a növendék saját lelki

élete, nézetei és hajlamai, r eményei és dgyai, csalódásai és szenved,:sei,

If,iusági istcniti:sztelet a füvaro:-, ln:m.

melyek alkalmilag benne f<ilébrednck ; az iskolai és családi ,Het s:t.lÍlll%

Senki előtt sem ismeretlen azon smmorn tl~ny, hogy a zsidóságban
rnindink,íbh csökken a ragaszkodás v~lhísához, minclig kevesebb lesz azok
Rll,lma, kik a tannal foglalkoznak kik a templomot hltog:atjük, n \·all:ís
pnrm•rsairn iig:yeluek és n zsidóság iigyo.h·cl törődnének. A miért őseink
eletöket ,íJdozhlk fel s magokat inldbb ezerenkint hurczoltathík a vérparlra, semhogy valhisuktól elidcgcuedjenek: arra most korunk megvetöleg tekint s mint valami fölösleges idöpazarhist, mint hiába való, értPlem
w!Jkitli dologgal b.íuik vele ! Nehéz a:< ilyenekkel mcgértetui, hogy egyedi\! valhí~unkhnll nüó rngasllkod:ís.ínak kös..:önheti a zsidós,íg frnmararlását, ez vigasztalta a bajok közepette, ez tanibL lelkesülni n Rzépért, rz
szoktatta nemes tettek elkövetésére s miudarra, mi az életpt Prtéke~sé

erkölcsi viszonyai, melyckre rcflckttílui lehet -

képezik a tapasztalás és

szemlEllés tárgyait, a ne\·clés szitksL:ges eszkö:>.eit, melyekböl a hitoktatásnak kiinduluia kell. A biblia ismerteti velünk a:>. ember \'iszonyát
Istenhez, a társadalmi kötelessrgckct, erkril csi

alapigaz~ágoknt, a világ-

nézletct, melyet a zsidóság hirdet, csakhogy mindezt úgyszólváu szemlL'I tetve, nem pedig rendszerben összefoglalva. Olyan a biblia, mint al< élet
maga, ez az erkölcsi és vallásos ismeretek kiapadhatatlan forrása, irle
\·ezessük tauítványainkat, hogy maguk merítsenek belöle a mi ve;~,ctésü uk
és utbaigazításunk mellett.
Második föszabály volna c szerint : A hitoktatás mócls:::er,· legyen
induktiv, a bibliai és türtéaeti olcasmányolc alapján.
Ezen általános elvek rés:>.letcs alkalmazásába jelenleg nem bo
esátkozom, a;-.onbau fönntartom magamnak, hogy -

a t. szerkcsztöség

engedelmével - a legközelebbi számban elmondjam nézeteimet a bibliai
olvasmányok kiválasztásár61, csoportosításáról és alkalmazásáról. A rend
szeres összefoglalásról, a szöveg nyelvéről, illetőleg a h._:ber lttuításáról,
még nézetemet bövebben is szeretném kifejteni.
Ez alkalommal csak még azt akarom fölemlíteni, hogy két évi
tapasztalat meggyőzött arról, hogy ezeu módszer mellett a hitoktatás,
kivált eleinte, sok fáradságot okoz ugyan és nagyon igénybe veszi a tanító
dejét és erejét, hogy azonban e fáradság meg is leli jutalmát és nem
megy kárba azon hittani óra, a melyben sil(erlilt a tanítv,íuyok érdeklő
dését fölébreszteni, nézeteiket és akaratukat fejleszteui.
A czélt, ha nem is érjük el teljesen, JegnláLI.J megldi>~elítjük, és e>~
a mai viszonyok közt már nagy nyereség.
Budapes/.

rndja trnni. S mimlezt napjainkban nclkiilözhrtjiik-c? Sajnms, ~ok uzok
száma, kik igennel felelnrk d, R mi csocUlamló, ha gyc1·mekcik Istcnbl'U
nem bíznak, templomot nem Htogatnak, vallástanokról mitsem hallanak
s a szrrtart:ísoln-ól fogalmuk sincs! A hllbCl· Hl':Ó ol) idegen clöttiik, mint
a kár n khina i. Hogy öseik ezen a nyelY en for<lnltak istenlikhöz kérclInrikben épugy miut örömnyil vániHsukkal R hogy a,, ma nnps:íg is mé~r aznn
kapesnk egyike, mely a szélrózsa nlinden irányúban szétszórt zsiclós:ígnt
összefíllli, azt korunk gyermeke nem j, sejti. Hogy mil_,. jö\'Öuck w:,., a
zsir'ódg elébe. ha mnjd ilyenek kezébe lesz letéve -- hogyan állha t majd
fönn - erre, ne adja Isten. hogy a dlasll l>ekö,·etkezzolk 1
1\fcg jókor vette észre hitközséglink a fcnyegetii nszclyt s igyekszik a bajt orvosoini s hiszszltk is, hogy fl\radoz:ísa nem les:t. eredménytelen. Visszaadja a zsidó ifjusítgnak a templomot. az istenitisztel<•tct !
Diszesen rendezett be számám helyiscget hová összcgyiilekszik, hol Isten
igéjét oh·assák fel nekik s lelkes tanárok hirtictik a szent igét. Mig
eleinte ujclonsági inger Yonzntta az ifjakat a templomba, addig az
most már szivbelí kötelmökké vÁllott! Lelkilk feliiclitl, érzelmtik nemesbül,
szivök nígyódik a fenséges ntán, mert az isteni ige uj életerőt, munkaszeretctct és életkedvet csepegtet beléjök. Itt tanulják szeretui az istent
t~ljes szivvel és lélekkel. Itt hallják mikép kell szeretni a sziilöket, az
cmbertársat, a társadalmat, a hazát. Itt tanulják megismerni a zsidóa•got, mert tanából oh•asnak fp} számukra, mert timáraik azt értésükre
juttatják. Míg egyrészt auyanyelviikön is fohászkodnak Istenükhöz, másrészt az imákat eredetiben éneklik el orgona kiséretében, mi az ájtatosságot nem kis mérté~brn segiti elö. Valódi gyönyör végighallgatni azon
istenitiszteletet, hol a polgári iskolát látogató leányok romlatlaQ ezivb6l
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multanll tapasztaljuk, hog_v azok, kikHek vallásos neveléstik nlindeddig
teljesen parlagon hevert, egykoron a zsidó szellem oly buzgó tcrjcszt6i
lesznek. Legyen ez legszebb jutalma az önzetlen Hradozásnak! Ki kell
emelniink azon külsö díszt és clegancziát, melyet dr. Bak kifejt, ugy hogy
ezen istentisztelet semmi kivánni valót sem hagy maga után.
A fiu·istentiszteletnél, melyet Scltifn és Stem tamlrok vezetnek
még nem sikcrii.lt mindenben czélt érni. Nem tartjuk ugyan oly könnyi~
dolognak, hogy 300-100 fiu között ima közben a rendet fel lehessen
tartani - hisz a nagyok között is nehezen megy. Dc a látogatónak lehetetlen észre nem vennie, hogy a valóban buzgo tanároknak eddigelé még
nem sikerült keresztülvinniök, hogy a növendékek pontosan jelenj('nek
meg s az ájtatossághoz teljesen méltó magaviseletet tanusítsanak. Hasonlókép ki kell emelnünk, hogy a felsöbb osztályok növendékei igen gyéren
látogatnak el, kikre nagyon ÍR ráférne végighallgatni a szónokla tokat
épugy, mint a templomi szertartásokkal mcgismerkedniök.
De hát ezek nem mondom : apróságok, ele mégis csak esekélységek,
melyek nem a szervezetben lel edzenek, hanem a kezdemény nehézségeinek
természetes jelenségei. Rövid időn el fognak tünni ezek is ; a nagy munka pedig, melyet a pesti zsidó község áldozatkészsége és a derék tanárok buzgósága itt végez, az egész hazai zsidóságnak osztatlan tetszését és elismerését
méltán megérdemli. Őszintén óhajtjuk, vajha a viclék követné a főváros
példáját s mindenütt hatnának ily uton is ifjuságunkra, mely majdan
reméljük, jobb zsidó lesz, mint a mai nemzedék.
Budapest.
FLESCH ÁRMIN.

KÚTFÖK.
1!ini~zt~ri renrlel~tek

az anyakönyvi keriiietek iigyében.
88. sz.

V:1lhlg- rs közoktatási mag)'ar kir.
14,28 7. Rz:\m.

mini~zter.

Zala megye kö<Oigazgattlsi bizottsúgához egyiclPjiilcg intézett rPndeletemrnel a következöket határoztam:
A csabreneleki izr. anyakönyvi kerületet változatlanul meghagyom
r~ megengedem, hogy Lubfa község a zala-lö,·öi kerilletből a zalaeger~zegi izraelita anyakönyvi kerlilethe átcsatoltassék.
Tovább>~ a mihályfai izraelita hitközRrgnek kiilön anyakönyvi keriilet engedPlyezése s a zala-szt.-gróti izraelita hitközségnek az anyakönyvi kerületnek rabbisági keritletéhez képest leendö megállapitása iránti
kérelmeinek helyt engedve, az 1885. évi november hó 13-án 1924. eln.
sz. a. kiadott szabályrendeletem mellékletében l 7 4, l 7 6, l 7 7, l 79. és
181. folyó sz:\mok alatt felvett kerlileteket Mihályfa székhelylyel engedélyezett ujabb i:>:raelita anyakönyvi kerülettel szaporítom, és ezen hat keriilet teriiletköreit a következöképen állapitom meg:
a) a sümegi izr. anyakönyvi kerülethez tartoznak a sümegijárásból:
Bazsi, Prága és Slimeg községek ;
b) a mihályfai izr. anyaköny>i kerillethez tartoznak a slimegi jánisból: Mihályfa. Óhicl. Kis-Görbő. Nagy-Görbő. Szalapa, Kis-Vásárhely,
Döbröcze c:~ Csehi községek.
c) a zala-szt.-gróti izr. anyakönyvi kerülethez tartoznak a slimagi
járásból: Alsó- s Felsö-Aranyód, Botyk, Csáford, Sennye, Szt.-Grót, TüskeSzt.-Péter, Tekenye, Tü1je-Udvarnok, Véged és Szt.-Vidornya; a keszthelyi jád.sból: Z.-Szt.-László, Gyüle\'ész és Kustány; a pacsai járásból:
Bezeréd, Padlír, Kallás, Z.-Koppány és Kehida; a zalaegerszegi járásból
pedig: Zalabér, P akad, Szepesk, Pokafa, Kemend, Istvánd és Gyürüs
közeégek;
d) a keszthelyi izr. anyakönyvi kerülethez tartoznak a keszthelyi
járás mindazon községei, melyek a zala-szt.-gróti izraelita anyakönyvi
keriilcthez csatolva nem Jettek ;
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zsegel, me yek a zala-~zent-gróti izr. anyakönyvi kerliletnez cosztva nem lettek .
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a zala-egerszegl izr. anyakönyvi kerillethez tartoznak mindazon
kozsege1 ~ ~ala-egerszegi járásnak. melyek sem a zala-lövői, s!'m a zala~zeut.-g~?h Izr~elita anyakönyvi kerülethez be nem osztattak; továbbá a
n~va1 _Jarás illludazon községei, mclyck az alsó-lendvai izraelita anyakonyvt kerlilethez nem csatoltattak.
Budapest. 188G. év m:íjns hó 15.
Tref"m·t, s. k.

8!J.

RZ.

Yalh\s- és közoktaMsi magyar kir. minisztcr.
15,277 .

RZÜtn.

Kis-Küküllő megye kö",iga.",gatt'tsi bil'.nttság~í.ho"' egyielejiileg intézett rendeletemmel megengedtem, hogy az 18 85 . évi november hó 1 3-~\n
Ul 2 4. eln. sz. a. kiadott szablllyrcnclelctcm mellékletébcn 46 2. folyó sz:lm
:tlatt felvett dieső-szent-mthtoni izraelita auyakönyvi kerUlet kett<Í hasitta~sék, és az Pgyikhez Hosszuaszó székhelylyel a hosszuaszói járásban
fekvő községek, a másikhoz pedig Dicső-Szent-Márton székhelylyel Erzs,L
betváros sz. kir. mint rendezett tanácsu város, továbbá az erzsébetvárosi,
dicső-szent-mártoni s radnói j t\ rásokban fekvő községek izraelit:t lakosai
csatoltassan ak.
Budapest, 1886. évi ~ipril 30.
l'·refort, s. k.

90. sz.
Vallás- és közoktatási magyar kir. miniszter.
13,817. sz.
Nógrád megye közig. bizottsag:lhoz egyidejilleg intézett rendelrtemmel megengedtem, hogy az 1885. évi november hó 13-án 1924. ein.
sz. a. kiadott szabályrendeletem mellékletében 51. sz. a. fel vett izr. anyakönyvi kerületnek székhelyét Rétság helyett Nagy-Oroszi képezze.
Budapest, 1886. april hó 19-én.
T1·c(m·t, s. k.

.\ lw~yaljai nor é' a z~irlók.

91. sz.

1798-rlik Eszteudöbeu Scptcmbe1·nck 12-kén ~.-n.-Ujhelly Yáro"ahan
tartott Köz Gyülé«böl.
Nro

116:!.

Kozó"nsér;essé tétett!ek az Asszú szőllő b01· csinálá.s ú
allyai bon·al való Kere.Yl~edésrűl szólló Rendiéltlek :

lft!J!J

Minekutáua az Hegyallyai nagy költséggel természtetili szokott
ki.ilönös jóságtÍ. Boroknak régi jó ára, és betse, következöleg a· külsö
pénznek e· részben való bé-folyása meg-tsökkenését az Ország tapasztalta
válna, annak okait ki-tamílni és el-hárítani szándékozv:ín, még az 1723,
és l 7 2 9. esztendőkbéli Ország Gyiiléseken Yilágosságra jött az, hogy ez
nem másunnan, hanem az valóságos jó Hegyallyai Boroknak mtís ah\hb
való helyeken termett Bo!'Okkal való öszve egyvelitéséböl, és az asztizÜ
szöllövel való vissza élésből, mellyet más jövevény Nemzetek közt, fökrp·
pen a' 'Sidók gyakoroltak, származott légyen : Ahoz képest mindjoírt az
1723-diki 118-clik, és az 1729-cliki 12-dik Törvénnyel az illyetén Cf'Yvelitések, és vissza élések cltíltattak, és eg-yszersmind ezen dolognak
minél jobb lábra tétethetése véget, egy több Nemes V~hmegyék ki kl\ldlitt.yeiből álló jeles Deputatio rendeltetett. Kinek-is fel-adott munkája· ti
vélekedéséhez képest, 17 3 7 esztendöbcn ki-adott kegyelmes Királyi Heudelés által, több hasznos Renelelések között, mind "Sidók, mind mások,
kiknek az Hegyallyán Szöllöjök nintsen, é" ennél fog,-a az Hegyallyai
Bornak betse vesztésével nem sokat aggódunk, a' Bornak aszszti szöllií,·cl
le endő meg-tsinálásától el-tiltattak, és ezen Tilalom az 17 41-cliki 29·dik
'Tzikkely által kötelező Törvénny-is tétetett.
Mely Törvényeknek tellyesítése iránt való fel-vigy:izás, föképpcn
ezen Megyét, mellyuek kebelében ezen Természet adomúnyi találtatnak.
illetvén, és azoknak meg-tartására, sok rendbéli parantsolatokkal-is ö~ztii
nöztctvén, minden időben azokhoz alkalmaztatott Határozásokat tenm, ~s
az által-hágókat törvényes confiscatióval biintctni el-nem mulatta.
Leg-közelébb pedig a' tavalyi 1797. esztendőben, sok külső beli!Ö
'Sidók, ·s más tilalmas kezek által tsinált Borokat sequestrum alá vétet·
vén és ennek fel-szabadít:ísa véget a' belső 'Sidóság a' Felsőségekhez
fol;amoclv:ín, méltóztatott Kegyelme~ Koronás Királyunk Ö Felsége e'
folyó 1798-dikban Sz. Jakab Havának 7-dikén a' 17,187 szám alatt
költ kegyelmes Rendelése erejével, ezen Megyének a' Törvényen 's
Kidlyi Rendszabásokon épült Rendeléseit helyben hagyni, köteleziivé
tenni, és az egész Országban ki-hirdettetni.
.
Melly a' Felsőség által ki-szabott a' Törvény által meg-eröi!Bltett
rendelések 's végezések egybe szedetvén, 's előre vigyázólag némelly környül állások ki-világosíttatván 's meg-határoztatván ekképen következnek:
Először : l\linden ezen Országban lakó 'Sidó, akármelly Hlll?'en
termett aszszú szőllővel leendő Bor, vagy-is Máalás, és Auszbruoh tama·
lástúl, úgy jó féle Bor, aszszú-szó'llő, és Es~entzia V~lástúl, és U
illyenekkel való kereskedéató1 egészlen el-tlltatik úgy annyua,
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\Usodszor: H ogy ha valaki közziilök. vagy adósságban, vagy má~
nton ez Plfoly t esztendőben szöllö Birtokábau lépett vólna, az abban
tPrmett aszsztí. szőllőt a' nyers közziíl ki-Rzedni, és azt akár el-adni akár
azzal a' bé-vett mód szeréut Borokat meg-tsinálni szabad nem lészen. Söt
Harmadszor : Hogy a Szöllö tar ttlsból a' T örvény 's Királyi Kegyelmes Rendelések által bág;lsára mód ne ada ttasson, a' 'Sidónak sc
maga, se más nevében szöllőt birni, avagy tsak mivelni-is meg-nem engedtetik, hanem egy esztendőnek cl-forgása ala tt attól meg-válni tartozik.
Negyedszer: A' jó fél e Borokkal való kereskedéstől (mint fellyebb)
az Hazában lakó 'Sidóság el-tíltva lévén, a' kortsmára való ordinarium
Bornak vétele az apródonkint léendö ki-kortsmálás de nem hordonkint
való <.>l-adás véget, kinek kinek maga vagy -is kortsmája szUkségéhcz képest szahad lészen.
Ötödször: Aszszt't-szöllövel K oseber Bor t akármel!) 'Siclónak maga
Rzámára. \' agy el-adásra tsinálni szabad nem lészeu. E llenben valamint a·
'Sidónak ordinariumot, ügy a' Szöllő birtokos K eresztyéneknek aszszúval-i s
koseroztatni nem tiltatik ; de ügy, hogy ez által a' Tilalom ki ne játzodtassék. Melynek-is el-távoztatására
Hatodszor : Mindcn 'Sidókkal való Tzimborálás szindt. módok, egy
kézre való jádtzások, 's alkudozások, collusiók, praetextusok, és 'Sidók
közben járásával léendö Bor, aszszú, és Essentia adások, vévések, minclen
karban lévő Embemek tílalmaztatnak.
'
Hetedszer : Akár mi névvel nevezenelő Idegennek és KiU-fölcliuek,
söt ez Hazaban lakó, de se az Hegyallyan szöllöt, se másutt az Országban
Fekvő Joszágot nem Biró Embernek, aszszlÍ szöllöt vásárolni, és azzal
Borokat tsinálni meg-nem engecltetik.
Nyóltzadszor: Mint hogy az ügy nevezett E sseutiának az Aszszúról
való le-húzása, és különösen el-adása, ügy az Essentia helyett Mustnak
az Aszszúra való töltése, mind a' tsinált Bornak sovanyitásával, mínd a.'
vevőnek kárositásaval gonoszúJ gyakoroitatni tapasztaltatott; azért annak
itzénkint, vagy azokra nézve, kik kereskeclésre sok aszszt1t bé-szednek, és
el-adnak, Átalagonként és Hordonként-is Jéendő árúlása, és vévése, mind
az el-adót, mind a'· vevőt érdeklő. 's alább ki téendő büntetés alatt, keményen tilalmaztatik.
Kilentzedszer : Az ollyatén Hegyekről. mellyek az Hegyallyaiak
közzé nem számlaltatnak, Aszszt'tt ugyan se egykor, se máskor, szin Bort
pedig akár megtsinálás, akár más végre az Hegyallyara Böjt-elő Havának
2-dik napjáig bé-hozni meg-nem engeeltetik; azután-is pedig tsak a' Vice·
Ispányaknál téjenclő jelentés, és általok adandó Passus mellett.
Tizedszer: Valamint az Hegyallyaí vagy-is Göntzi Hordó 180.
Itzés lészen, úgy az Átalagnak 90. a' Puttonnak pedig, mellyel az Aszszt\
méretik 45. itzésnek lenni kelletik, hogy négy Putton egy egész Horelót
üsslln. Hogy pedig
Tizen-egyedszer: A' Vásárlásban a' Földes Urasag mellett Jevö
els&ég az Aszszút vagy Bort el-adni kivánó Jürisdictionatusnak kárára
ne légyen, az azzal való élés oda szol'ittatik, hogy a' Vásáriast egyenesen

maga, nem pedig T isztyr, vagy más valami tiltott ~zemélv ~zámá ra: c<
annyi kész pén zen, a' menuyit má~ érette meg-adna tegye 's• tselPkcdjl-.
Tizcn-kettödször: Mind ezen elö adott Rendszabásoknak által h<igói
iránt, a' fent emlitett Törvények é' Királyi Rendelések értelme'ben t ov,[bbis meghatároztatott: Hogy ha valaki akárminérnil karban ·s ,\Ua potbau
lévő, ezen Rendszabásokat akármelly Pontyában meg-töri 's által hágja.
azonnal ugyan azon Bornak, Aszszírnak, vagy Essentiának, a' mellyel
Törvény t szegett el-veszitésével 's confiscatiójával, ba pedig azon Bor.
AszsztÍ. vagy Essentia már meg-nem vólna, annak Án·áYal, 'l'agy ha tsuk
vétkes tselekedetbcn, avagy el-mulatásban állana a' Törvény szegés, a'
Nemesek ugyan pénzbéli fiz etéssel a· Nemteleuek pedig testi sanyargatás·
sal ·s veréssel Fiscalis Actio mcllett büntcttesscnek. Melly Contrabánd<inak, vagy Confiscált Javaknak, avagy büntetésül meg-vett pénznek egy
harmada azé, a' ki a· Törvény "zegöt-bé adta, m<Ís két harmada pedig a·
Nemes Vármegyeé lészen, és a' közönséges haszonra fog fordittatni. ·,
annál fog va az l 7 23. esztendőnek 118-dik Törvénye. és az 1'7 3 7. esztendőben Octobernek ll-kén költ Kinílyi Rendelés szerint ezen büntetéseket a· külöuös Földes Uraságok, magok huszmira, épeu nem fordithattyák.
Végtére: Miuthogy némelly 'Sidók, a· ·Factor ne\' alatt olly vakml'röségre vetemedtek, hogy ha valakit nagyon meg-szonllt állapotban lenni
tapasztalnak, annak a' leg-jobb Borát-is, V~f0' más neve ·s szine alatt,
vagy tulajdon nevekben-is magoknak nagy Oltson meg-szerzik, vagy hasonló óltsosággal a· kereskedő kezéhez játzodtattyák ·s még-is valamint a'
Vevötől, a' szerentsé• vételért, ügy az el-adótól a' Tsupa el-adá•ért, nagy
jutalmat kivánnak, melly ha tsekély, a' másszori el-adáshoz a' Boros
Gazdának reménysége nem lehet. E' mellett különöR Me"terségekkel, 's
ContJ.·actusokkal a· klilsö Bort az Hegyallyára bé-hordják, é• itten valamint az Hegyallyáuak, t\gy a' kereskedöknek nagy kárával, de magok
tulajdon nagy hasznával eladják. Egy szóval ök gazdagtilnak a' Boros
Gazdák pedig szegényednek. Ezen gonosznak el-hárítására tehát meg-határoztatott: Hogy ezután se 'Sidó, se Keresztyén illy móddal }'actoroskodni
ne merészcllyen 24. páltza, vagy ha Nemes annyi forint büntetés alatt.
Minclazonáltal az idegen embert ha kivánnya, Boros Gazdák Házához
akárkinek vezetni nem tiltatik, tsak hogy az alkudozásba.n, és Bor kóstolásban ne avatkozzék, sőt azon jelen se légyen, és a' jutalmat kötelességlil
se egyiktől, se másiktól ne kivánnya.
T. N. Zemplény Vgye Feö Jegyzöje
Berndtjalvi Berndt Láazló, m. k.

Közli : Löw lMMÁNUBL.

4B2
KÚTFÜK.

Rituális vérv;hl;t mult ~zázadban.

92. sz .
.11516. Judaei in ho('Ct' regno degentes nomiM commnni acE>rb<'
!J.Uaesh sunt Consilio huie Locnmtcncntiali Regio quodob refricatum apud
plerosque Christianos pral:\iudicium illud, quasi judaei pro celebrando
paschatc christiana Sauguiue egereut, gra.ves rudioris presertim plebis
persecutiones experiri cogautur ac in huius rei testimonium plura commcmorant excmpla. Ut itaque sccuritati huiuscc gentis vano pracjndicio
ln befacta t ae cousula tur. praetitnlatis dominationibus vestris committendum
duxit consilium isthoc regium nt ex animo populi conveuientissima quam
pro ratione localium circumstantinrnm applicandam ecusebant rationc aclhibitis si e re visum fuerit etiam auimarum c uratoribus praejudícium illud ,
quasi in judaeorum sacris humano u terctur sangvine evclli facere studeant
eundemque cdoceri cment nbominandum hoccc crimcn legi Mosaicae scriptisque profetarum toti adeoque veteris testameuti legi, quibus religio
jndaE>orum potissimum nititur non minns ac ccterorum religionum legibus
adversari, consequenter casus homicidii quibus lmns alterve judaeonun
etiam si ad peculiares quospiam supcrstitiosos fines involverctnr, toti
genti judaicae haud majori jure írnputari posse, quam similes si qui inter
Christianos contingaut casus in odium omnium couverterentur.
In rclirruo serie invigilaturac sunt praetitnlatae dominationes vestrac,
ne in obversum novissimae legis art: quippe 38 Judaei quaqua ra.tionc
molestentur, id ipsumque per solitas etiam currentales populo districtum,
ac sub comminatione graviornm poenarum inhibebunt et in quolibet persecutionis ac illatae Judais injuriae casu rcnm in exemplum etiam alionnn,
severiuE castigabuut. Datum ex consilio regio locumtenentionali hungarica
Budae die vigesima quarta meutis Junii anno millesimo septingentisimo
nonagesírno primo celebrato.
Praetitulatorum dominationum vestrorum
ad officia paratissimi
comes Josephus Csálcy m. p.
Közli: FRIEDLIEBER IGNÁCZ.

VEGYES.
h'odalmi hirek. Megjelent és beküleletett: Goldziher Ignácz, Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben . (Am. t. akadémia
nyelv- és széptudományi értekezéseiből.) Budapest, 1885. G-roszmann
S. L. Rabb. in Baranya-Szt.-Lőrincz. Moadim l"simchah. Conpencl. der
ereignissrcichen Tage aus der Gesch. tl. Juden. 4. füzet. Pécs, 1886.
- Mülle1· Joel, Briefe und Responsen in der vorgeonaischen jüdischen Litteratur (a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums értesítőjében.) Berlin, 1886. - Hambw·ger J., Real-Encyclopaedie für
Bibel und Talmud. Supplementband zur Abtheilnng I. und II. Lipcse.
1886. - Loeb Isid01·e, Un Procés dans la famille des Ibn-Tibbon (Marseille 1255-1256.) Paris 1886.
Az OI'SZ. rabbiképző vezérlő bizottság>luak két elhunyr tagja.
háró Schey Fülöp és Steinhardt Jakab helyébe a Yallás- és közoktatásügyi
miniszter Pollál.· LaJos pesti rabbit és dr. Roscnberg Sándor aradi főrabbi t
nevezte ki.
Zunz-alapítvány. Fölkérettlink n. következő fölszólítás közzétételére : Folyó évi márczius l 7 -én meghalt dr. Zunz Lipót. Azon alapítvány, melylyel husz évvel ezelőtt a nagy tudós tisztelői meghálálták a
zsidó tudomány körül szerzett érdemeit, halála után is arra fog szolgálni,
hogy ezen tudomány haladását és tetjedését a kltlőnösen Zunz művei által
teremtett szellemben mozdítsa elő. Az alapítvtíny szabályzatának 3. §-a
értelmében ezen czélt az által kivánjrt clPrni, hogy a) tudományos munkák
vagy folyóiratok megjelenését előmozdítja vagy a szerzőnek adott tiszteletdíjjrtl, vagy ft kiadónak fizetett segélylyel; b) oly könyvtárakat, melyeknek fennállása a zsidóság tudományának lényeges azoigálatot tesz
\·agy tehetne, megalapít vagy megvesz, fenntart, vagy gyarapít ; c) oly
tudósoknak, kik e tudományt egyetemeken vagy más nyilvános tanintézeteken szigorúan tudományos szellemben előadják, segélyt nyújt; d) a
zsidó tudomány szolgálatában tett utazásokat vagy más vállalatokat
gyámolítja. - A szabályzat 4. §-a értelmébeo a rendelkezésre álló öszszeghez képest teljesitendők az emlitett egyes feladatok úgy, hogy a
segély engedélyezésénél a dolog belső értéke vagy a kinátkozó alkalom
sürgős volta legyen mértékadó. Az alapitványból nem csak egyes személyek, hanem a zsidó tudományt ápoló egyletek és intézetek is kaphatnak

-Lll
a jelzett feladatoknak

megfelelő

segélyt. Az alólit·ott kudtnrium t'zcnuel

\'F.UYES.

mindazokat, kik az alapítvány hováfonlíhísa ü·>lut ja,·aslatokat kiv,tnnak

ktztln:íl a legszivélyeticbben fogadni. Ugyanaz és a következő napon az
<'gyes fővárosi ág. h. ev. egyházak kiildöttségci tisztelegtek nála. El voltak
ragadtatva az egyház kitünő vezérférfia azon nyilatkozata által: hogy az
Xgyl!áz irá11ti krilele88é(Jiinl.- éltiinlc legel.<őó 1.-iiteles-'~fJr·. Éljen!« - Kiizöljlik uj igazstigiigyi miniszteriink c• nyilatko>:atát ki)\'etenclő például a?.on
első zsidó felekezeti minisztcrnek, ki milnuk a kiiYctkczéJ századok \'ll]amclyikében esetleg ki fogna llC\'Cztetni.

tennni, arra kéri, hogy javaslatukat, a hozz,lvaló mellékletekkel együtt,
legkésiihb f. évi augusztus 15-éig az alólirott elnökuél adják be. A folyó
én·e 1400 márkltt tesz az alapltníny rendelkezésre álló jövedelme.
A szabályzat példányait az alólirott elnöknél kap hatni. Berlin. 188 6.
,[prilis 17 ·én. A Zunz-alapítvány kurátoriuma. Dr. Neumann S. elnök,
Dr. Ábrahám jegyző.

A haj szine mint faji jelleg. Egy lll{met anthropologus megfigycszerint NémctorsZ>Ígban 100 német gyermek között 32 szőke éR 14

A rabbisági hivatal felszerelése az új anyakönyvi rendelet
szerint. Lapunk egyik rabbi-munkatársától \'CSSziik a következő érdekes

hama; 100 zsidó között csak ll a szöke, ellenheu 42 a barna. Mint-

kiizleméuyt : 1\'[i lllillllen kell egy rablJioúgi iroch\ban az anyakönyYi renJelet szerint? l. A Iulrom auyaköny' és a hozzliYalú másoellatok ÍYei. 2. Sziiletési bejeleutés az auyaköu.n·roYatai s7.crint, a hlíMk ozámára.J . Ki,·nnatminták mind a három auyaköny,·böl. -4. Kihirdetések könyye
az esketetsi anyakönyy roYatai szeriut. - 5. Kihirdetési bizouyÍt\'ány blau-

Ie~e

hogr a »>egyes szin« a fajok kcres7.tczésének >ohw jele, forrásunk szerint e ,tatisztika is azt bizonyitaná, hogy a zsidó faj leginkább megóvta
>>.íllanrlóságát.«

A pesti szentegylet, chen-a kaclisa, tagjainak statisztíkáját állította össze a Jücli sche Pester Zcitung, melynek adatait rövielen a következökben közöljük:

-

ketúk. - 6. Haláleset bejelentése máshol sziiletctt és azért oda jelentendő
finemű elhaltak számára.- 7. Kiach·ányokjegyzököuyve.- 8 . Kézbesítő és
póstakön.n. - 9. Pecsét t's stampiglia. - l O. N~·omtatott Ketuba-minUk.

A tagok összes száma 3421. Ezek közt .18

nemesi család 41 taggal van képviselve; (a családok: csángó-hétfalusi

A Benai-Brith !"end (J. O. B. B.) tc1:jetlése Németországban gyor''m halad. A kö,·etkezőkben közöljlik a 11>lholyok né\'Sorát, székhelyöket
" >:Ú1jclbcn a pál10lr elnökét : Deutsche Rcichsloge. Berlin (S. L. )laretzki): c:crmauia-Loge. Halle a . S. (J. IIirsch) : Berth. Auerb.-Loge, Berlin. (S. Hagcn): Concordia-Loge. Knttowitz (8. Friedliinder) : )lamrch-

Baronyi, lo,·ag domonyi Brüll, hatvani Deutsch, dirsztai Fischl, tószegi
Freund, budai Goldberger, megyeri Krausz, lovag vágújhelyi Laczkó.
>zegnlri Lázár, lovag Leclerer, kisteleki Lévay, Linzer, lovag Posner.
tornyai Schossberger, dombovári Schulhof, zombori Stein, erényi Ullmanu.
lovag \Ycchselmann); 204-nek (6°/ 0 -uak) magyar a nevP. IlirRchler, Rváb Károly), orsz.

képviselő

főrendi

Foglalkotag 2, (dr.

Loge, Benthen (Dr. F. Rosentha l); Allemauia-Loge, Stettiu (W. Blaschke);

5, (Wahrmann, Chorin, Mande],

Moutefiore-Loge, Berlin (Dr. H. IIilr1esheimer); IIumauitas-Loge, Glciwitz

zásra ,-agy állásra nézve a 34 21 tag között van:

Svéd-

(Alex. Stein): Lessiug-Loge, Boroszló (Dr. Sternbcrg); Caritas-Loge,

ország, dr. Ulimann - Szerbia), katona 2, (Havasi honvédkapitány, dr
Weiszmandl törzsol'\ros), miniszteri tanácsos 1 (Grünwald), m. titkár 1

Kreuzbmg (G. Proskn uer); Fratcrnitas-Logc, Drezda (L. Schlesinger):
Mcmlelssolm-Logc, l\Iap;debnrg (J. Linclenthal); Amicitia-Loge, Posen

(Szántó), kir. biró 2 (Kéry, Décsey), kir. táblai biró 1 (Neuberger), köz-

(Jn]. Snlz); Egcr-Loge, Ostrowo (Fahian Frankcl); Zion-Loge, HannO\'Pr
(Dr. Bcrgmann.)

Neményi, Kransz), konzul 3, (Briill- Hollandia, Altschul -

jegyző

3, iró és zsurnalista 19, városi képviselö 15, tanár (közép- és

polgári iskolai, szcmiuáriumi, egyetemi) 25, tanító 13, igazgató (vn,suti,
banki, iskolai) 31, nyilv. hivatalnok 178, magánhivatalnok 107, ügyvécl
75, orvos 109, mérnök és építész 25, patikás 1, állatorvos 1, földbirtokos

98, nagyiparos (gyáros) 35, iparos 488, nagykereskedő 157, kereskedő
1236, háztulajdonos 70, kisiparos 335, vendéglős és kávés 80, magánzó
91, ügynök, azoiga és munkás 31 2.

Fabiny Teofil. Az »Eva11gelikus Egyház és Iskola« ez. Iap, május
29. azámában olvassuk: »Fabiuy Teofil, igazságügyi miniszter ur Exrja

ő

f. hó 25-én volt kegyes a budapesti ág. !1. t•v. c•spC'rrsség elnökségét saj1lt

Zsidó iskolák Elzász-Lotharingiában. Egy legujabb kimutatás
'"rrint R-L.-ban a nyih·. ílsicló elemi ll(:piskol:ík számn 67, 73 osztálylyal (:S 2 7~ 3 tau nl ó' al. Azouki\'lil \'lln ott 5 magán zsidó el. iskola 135
tanuló\'a]; tod bh>\ 2 gycrmckóvó, 2 továbhképzií iskola és egy beutazásRa] öss>~ckötött neveli{ iskola.

Zsidó statisztika.

)Iclbonrnc zsid(, klizségc, Ausztráliában, 270

tagot sz.l,nlál. -- )far8rille főrabbija "'cyl Jówís nemrég föloh·asást
tartott n fntnc>:i>l földrajzi tárdaságban a :I.Hii!ó lukosstlg számáról Fi·a 11
,.,;llor8z<fylmn. E ~Zt•rint 1871-bcn tl'tcmedl'll Ul('gfngyott a zsidóság, mert
a

N,:mdo''"z:lgl~~>z

<'Hatolt.

Elz>Í>~z-Lotlun·ingi:llmn

50,000

Z>~id(,

lakott. De

a;-:<ita

i,<~nét

gy:napo!lott

bt>dlHlorl1i~

keleti mcgyékbcn. Jelenleg

P:\ri~

:iltal, kiiliiniisrn a fih·árosb:w

1 :~ a

közel trí,OOO zKirró lakoHt sz:ímlll!·

TUDOMÁNY.

lllarseillc 5,500; Nancy 5,000; Bortlran" 4,000; Lyon 2,500; Lille:
Hayomu', Yésonl és Bcsan'>ou mimlenik 2,000; összesen 70,000.
-llylrMóan Yan 35,000

z~iuó. 1'uni8z1J(m 5!í,OOO. E sr.erint Francr.iaor

szágban éti ennek afrikai birtokaiban összesen '"an 160,000 zsidó._

Egy uemrég megjelent angol statis;r,tikai tannhmíny szcriut b1dirr 254.
millió lakosa köziitt mindii~s;"c 12.000 a zRirlt\.

A zsidó iskolák apadása 1884-ben. A közoktatás állapotáról
'~•íló kiumtahísból kö:~:öljilk a lüh·ctkczö érdekes adatokat. Meg.•~iint a

~'idó iskola: Árdban: Z:izrinín; Ríc~-Bourogban: Garán, Szánto,·án i
Beregben: Dcrcg8z>iszou; Biharban: Diúszcgcu, Sz,lkelyhidon, Tenkén;
Hajduban: Sámsonban; Htmyadban: Szászvároson; K.-IGikiillöben: Csapon s )likctiz:bzún; Knnuiromban: Aranyoson, Banán. Marczelházán ;
Xyitrábau: Drahóczon , K.-Baábon, Lakácsil11, Miaván; Pozsonyban: Bur:::lzt.-Györg) iin, Jókúu, Nagy-Lénb·don; Sopronbau: l<'elsii-Szt.-Miklóson;
Szatmárban: Csengerben; TorOJ<t:í lhall : N.-Szt.-Miklóson i Trencsénben;
Dec;;crcu; l T goesában: N.-Szöllö~tin: Ungban: Csapon, N.-Kaposon. Szolmíuczou; Zalában: Lentiben ; Zemplénben: S.-A.-Ujhely, összeRen 32
hl'l~·cu 33 iskola. Uj isicola keletkezett: Hajduhan: Nánás és V.-Pércsen:
llc,·c~uen : Füzes-Abony i Jász-Kúnban : K.-Ujsz(tlláson; Komáromban:
Kiirthön ; l\1.-Tonhíbau: Sz.-Régenbcn; Nógrádban: Szirákon ; PozsonyLan: M.-Pödémesen, P ereclen; Sárosban: Bogdány ban, Héthárson, KeczerPekléubPn ; Szabolcsban: Kótajban ; Szahnárban : Nagy-B::Inyán, Sárközön; 'l'olwí ban: Diibrölüizi)n, Faddon; 'I'rcncséuben: Marikon, Turzovkán
V águjhelyPn ; l ' gocs{Lban: Töketcrebes ; Vasban : 8árv:írott ; Yeszp,·émLen: Marc:.~altün; Zalában: N.-Kanizsán; Zcmpléuben : Erdöbényén, Tarezalon ; iiss;"c~m' 2 6 helyen 2 G uj iskola. A beszüntetett zsidó iskola 4.
esethen heoh·adt az {tllami iskolába, s rune1myiben a föloszlatott 33 iskola
helyett cs:Lk 2 G k0ldkezett, ct zsidó/c évi vesztesége 7 iskola. MegjegyzenrliJ,
hogy 188:::-Jmn mindösszc csak G I' Olt a sznporoclás.

Kivándorlás Amerikába. 18ílií-JJcn Amerikába összesen 1S,533
zsidó. vándorolt ki, e)l<'k kiizött 11,348 Oroszországbó!, 1825 AusztriaMagyarországból, 1819 Német- és 379 Olas;"országból, stb. 7306-nak
ki,·étel<:vel valarnennyi kivándorló New Yorkban mnrarlt.

Az áhitatróL
I.
Az áhitat határozott és élesen körülvonalzott jelentménylJyel bír; a fogalomnak névvel való megjelölése azonban korántsem
régi. Az ókori klasszikus nyelvekben hiába keressük az ennek
megfelelő ~~ó t. A görög €uiiflllta rokon ugyan vele, ele sokkal babonásabb és a pogány szertartásoklGtl összefüggőbb. hogysem a mi
úhitatunkkal azonos lenne. Osoclúbtos azonban, hogy a bibliában
~em talállmtó e fogalomnak névveljelölé~e. De sőt maga az ujhéber
f"ttvvcínrt sem felel meg, ereeletét tekintve, annak, mit mi áhitat
alatt értlink Idő multával azonba,n ugyanaz lett a jelentése, a mit
<t zsidóság ezen röpke szava is bizonyít: »Ima áhitat nélkül olyan
mint test lélek nélkül.«

Honnan támaclt e monclat? Író nem találta azt föl; mint
növény önmagából nőtt ki a zsidó szellembőL Tudós barátaim
adatai szerint esirája és szükséges tápláléka már benne vttn a
talmudban. A XI. században mutatkozik világosabban Bachjánál
»A szív kötelességei«-ben, ki körülírja e fogalmat, a nélkül, hogy
azt kavvárra szóval jelölné: »Á szavak a nyelv birtokában vannak,
az értelem a lélek birtokában. A szavak képezik a héjat, az értelem a magot. Ki csak ajkával imádkozik és lelke egészen más
gondolatokkal van tele, annak imája olyan, mint a test szellem, a
héj mn,g nélkül.« Thiaimuni az, ki n.z áhitat fogalmát közelebbről
meghatározza és ka,vvána szóval jelöli. E két férfiú hflzájában, a
spanyol zsidóság között, keletkezett ez a röpke szó, melyet a XV.
százaliban Aráma Izsák mint általánosan ismertet és szokásosa.t
i<léz. A zsidók kiüzésével Spanyolorsziighól, a kabbala meleg éghajla.tába, Ázsiába vándorolt e mondás, a hol kabbn.lisztikus gondotttok fü~öJtek hozzá. Azon szellemi tévelygés, melyet ka.bbala
névvel jelölünk, tiszta megjelenésében sokkal magas1~bb, tisztátlan
kinövéseiben sokkal alacsonyabb, hogysem az általános zsidó
szellemet mélyebben érinthette volna. A kabbala révén a nyugat
hüsebb éghajlatába került, hol a kabb:tlisztikus toldalékoktól
megtisztulva újra egyszerü meztelen tisztfiságában muta.tkozott.
Nzáza<lu nkban vnilásunk sz(tmtalan tankünyvl'i és példaszó-gyüjt.-méuyei küzött cgyPtlen egy sincs, mely nem tauítaná: »Az ima
MAuYAa-:Zswú SZEm.F.,
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á~it::tt nélkül oly::tu, mint a, test lélek nélkül«, a nélkül, hogy tudn;tnk. honnan keletkezett. Ezt nevezem én szerenesés moutlatnak,
m~ly mindenki szájában forog, a nélkül, hogy szrrzőjét ismeméík,
mmtha égb ől Yolna. kinyilatkoztatv~l..
Nekünk e fogn.l om jelölésére külöu szavunk van, de ez bizonyá rn, nem fogja azt bizonyítani, hogy ima közben csak mi
bírunk nz igazi áhítn,ttal, sőt - tal:ín joggal - mondhatn(t
valaki, hogy azért bírjuk e szót, mivel a dolog maga nálunk gyakrnn hiányzik. Avagy hihetn ők- e, hogy a biblia sz0ntjei áhítat nélkül imádkoz tak ? H a 1\fózes utolsó beszédjében bennünket azzn.l biztn t: T e I stent mindenütt feltalálod, »ha őt teljes szíveddel és lrlkedtlel ker esed «, ba J-ézus azt hirdeti és követeli, hogy Istent keresni
kell »lélekben és ig~1.zságban ,« ké pzelh ető- e ezen keresés és ezen ima
ábítat nélkül? A z erkölcsi tör vények azon pillanatban jutnak
öntudatunkba, mid ő n az erkölcstelent látjuk : így az áhítatra
való fölhívás csupán akkor ébredt föl, midőn hiányát t apasztalták
l\Iidőn a második templom ideje ótn. a nap órái meg lettek bn.tározva, melyben imádkozni kell, midőn az ima formái mindinkább
határozott alakot öltöttek: ttkkor vették észre csupán n, mélyebben érezök az ima bensőségének hiányitt, mely a forgalom n.kadályának és tehernek tekintetett és kelletlenül, gondolat nélküli
sietséggel végeztetett, mintha hübéri szolgálat lenne, mely kötelességszerűleg Isten számára végezendő. Ekkor hangzott fel az
intés az »Atyák mondásai«-ban. »Ne tekintsd imádat folytonos
kötelességnek, egy terhes adósság lefizetésének, hanem bensőd
önkéntes megindulásából eredő könyörgés legyen az irgalomért
és kegyelemért az irgalmas és kegyelmes Istenhez.«
Annyi érdemünk e fogalom megjelölése által minden esetre
van, hogy éles tekintettel megismertük az áhítatot mint n.ma formalis elemet, mely a valóeli ima tartalmát, rendeltetését és egész
lényegét teszi. 1\fert ha áll az, hogy olyn.n ima, melyet Mózes, n.
misna és az uj-testámentom követel tőlünk, áhítat nélkül nem
képzelhető, ugy bizonyos az is, hogy áhítattal csak szabad lélekből és igaz szívből imádkozhatunk.
Halljuk mindenek előtt, hogy definiálta az áhítatot Maimt~ni
és Kant. Az első abban ismerte föl lényegét, hogy az ember távoztassa el lelkéből minden szórakoztató, üzleti, önző gondol:.ttot,
~zóval az olyat, mely Istentől eltérít; ellenben tartsn. minclig esz(•ben, hogy Isten előtt áll. Tartalmil:tg ez ugyanazt mondjn, n.mit
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Kn.nt a következő kép fejt ki : »Ahítat a lélek hangulata Isten
mPgalázkodó érzület iránt való fogékonyságr::t.« E nagy filozófus egyébiránt igen b ecsmérlőleg szál az áhítatról, ugy vélekedvén, hogy az áhítat mindig azzal a balvéleménynyel jár, hogy
már m::tgúban is van becse. H ogy e balvélemény csakugyan gyakran kisért, szomorúan bizonyítj a a vallások története; a :figyelmeztetéselmek azonban nem lett foganatjuk És igy szomorúan
tapasztaljuk, hogy az ó-kortól fogva mincl máig »szorgalmas
imádkozás, vezeklés, sanyargatás, bm:s-ujárás és hasonlók, továb bú
haszontalan, elmeölő önkínzás-ok a leghatha,tósabb eszközüknek
tnrtattnk vétkektől való szn.badúlásra és az ég kegyelmének
kiuyerésére ; <tzt hitték, hogy sanyargatás és remete-élet szentté
avatnak.« Azon ban nemcsak az eszköznek és ezéinak félreismerése
- mint Kant hiszi - ha a vallásgyakorlatok, melyek csak eszközül szolgálhatnak, czélúl kivánnak tekintetni; nem egyenes ellenmondás-e, ha áhítatunkban folyvást készségünket mutatjuk a jót
n,karás iránt, ellenben soha, a jóalmr::ttot tett által nem bizonyítjuk ? P ersze >> áhítatosan mjongani könnyebb, mintjól cselekedni.«
Az önzés beleférközhetik minden jóba és ekkor, anélkül
hogy külső megjelenésében változtatná, belső lényegét forgatjn.
föl. Hisz a kötelességszerü életmód is, ha csupán Isten kegyét,
oltalmát és jótéteményeit vagy az emberek tiszteletét és becsülését
czélozza, ép oly erkölcstelen, min t a hamis áhítatgyakorlás. Valami nt ::tz áhítatot az erkölcsös cselekedet egészíti ki, ugy tartozik
a jó cselekedet lényegéhez az áhítat. A jó bizonyám ép oly tetsző
Isten mint az emberek előtt; de hogy Isten akar-e jutalmazni
vagy büntetni, és hogy az ájtatos imát meg akarja-e hallgatni vagy
nem: ez egyedül ig::tzságosságán, jóságán és bölcsességén áll. Cselekeeletnél és imán ál azért egyaránt mamelj on távol n.legtitkos::tbb gondolat is jutalomra és büntetésre. Cselekedjél ugy, hogy cselekvésed
módj::t Istennek és embereknek tessék, és hogy, szigorú önbirálás
után, a mindenek előtt önmagadnak tessél, úgy hogy, ha Isten
kegyelme meg találna áldani, szen tséges jósága ne érjen érdemetlen t.
Az ily érzületet erősítse az áhítat. A talmud bölcsei ép
ugy mint Jézus azért nagyon kevésre becsülik az olyan imát,
mely egyéni anyagi sziikségletekkel hozakodik Isten elé - mert
az ilyen csak e világi élettel törődésre mutat. Valóban kérdésbe
kht>tő, hogy a tPrmékenységért,szép időért, esőértés harmn.tért, dús
:tralítst'>rt való ima miként beesülhető többre, mint a földnek szánelőtt
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tása é"; lllívelése a földmhes szargalma :Utal( Az lt>Lenhez való furakodás t aprólékos gondjai' al a lllúló perezért s azon föl tevéssel,
hogy a mindenek fölött J óságost sürgős kérelmével meg. fogja
lá gyítaui - az ilyet az igazi jámborság csak elítélheti. Ám az
ily önz ö buzgóságtól az igazi áhítat tá1·ol áll. »Rakd terhedet
Istenre,- tanácsoljaa zsoltáros- hogy gondolataid I st enbon nyugodjanak.« Az áhítatos imtt Istenben való bizttlmat és megnyug>á::;t szüljön az által, hogy szem előtt tartjuk végtelen bölcseségét
é::; mindeneket útölető jóságát. Sz:tbaditson fel minden kicsinyesség
alól, emelj en föl magosabb gonclobt-régiókba, tisztítson és erősit
sen meg bennünket jó cselekedetre. Ez legyen az épülés, melyet
tőle nyerünk. Ugy imádkozzunk, mnint Eaehja közli egyik jámborról: »Én istenem. miattacl Vitló gondom és bánntom számüzött
lelkemből minden egyéb gondot és minden más bánatot; « és ha,
csapús sujtott, legmélyebb fájdalmunkban szóljunk a jámbor fő
pappal, Elivel: »És mégis van I sten, tegye a mit jónak lát.<<
A pszichologiai fejtegetés még behatóbban fog megismertetui <1Z áhitttt lényegével. Az első kérelés az: gondolkodás-e az
áhitat, vagy érzés, vagy akarás. Ezzel azonban hamar tisztábau
lehetünk, meggondolván, hogy az áhitatban t1Z egész lélek fekszik,
hogy a léleknek áhitattal teljesnek kell lennie ; mert ezzel világos,
hogy a lélek működésének mind a három formája részes az áhítatban, hogy ájtatos gondolkodásnak és érzésnek és akarásn::tk
kell lennie. De ha ennyire egyetemes és átfogó, akkor még rejtvényesebb a. lényege, leülönösen ha meggondoljuk, hogy az áhitat
alegkülönfélébb tartalm u imában is azon egy. Himnusokat zengünk,
melyek a gonelolat legmag::tsabb regióiba emelkednek, Istenlényét
és müköclését n természetben és történetben dicsőítik; örömtelt
szívvel rebegünk hálaimákat és fájdalmas lélekkel kérő és megbánó imáb t; imarendünk pedig minden istenitisztelet számára
egyesíti az imának mind e leülőnféle nemeit - és mindnyájukban
áhítat legyen. ?!Iiudegyik imában át legyünk hatva Isten végtelen
fönségétől és saját lényünk kicsinységétől és semmiségétől; és
mindkettő egyesüljön hálaérzettel az ő leereszkedéseért hozzánk, véges lényeihez, és egyesűljön bizalommal kegyelmébe; és
minden imánlrnt lengje át azon eltökélés, hogy őt utánozzuk
gyönge erőnkkel, hogy hozzá hasonlók legyünk gyarlóságunk
daczára. Mindezt összevévn nevezzük áhítatunk.

Berlin.

~'l'EINTIIAL.

A szombatosok.
Történ etiik, dogmatikájuk és irodalmuk.
~EGYlmiK

FE.JEZE'l'.

IV.
A szombalosxitg elnyomá,ám hozott törvények hiába,·alóknak bizonynlnak.
- "' fehérYú ri orszúggyűlés Yégzése l 595-ben. - ::l[ihály vajda és Ríkóczy
;r,, ;gmond rendeletei. - A beszterczei országgyiílés 1·égzése 16!0-be n. Bell1len Gábor és az 1618-iki országgyülés ha tározatai. - A szombatos"k
üldözése s e miatti panaszaile - Icl e1·úgó mntahányok Yallásos énekeik bG!.
- Az ell enük h ozo t t törvényeknek miért nem volt foganatja . - ::Ili képen
vise]ke(ltek az ülclöz~sekkel S7.emben . - A marosvásárhelyi szombatoHok
levele a budai 1·ezérhez. - Borsos Tamás.

A közel multban történtek kellően előkészítették és megtermékeuyítPtték n talajt az Eőssí által hintett vetések számára. A
székely főnemes uj vallásának a Székelyföldön hamar és sürüen
akadtak hivei. Hiábn, fár::tdoztnk eluyomús[m; eredménytelen mamdt mindcn törvényes intézkedés, melylyel további terjedését
gfttoloi akarták.
Már az 1595-iki április 16-ikára hireletett fehérvári országgyülés törvényt hozott a l:lzombatosság elleu.1 ) Ezen végzés következtén Minclszenti Benedek, udvarhelyszéki főbpitáuy egy ideig
hevesen üldözte a szombatosokat, míg fontos::tbb országos ügyek
figyelm ét tőlük elfordította. 2 ) Az ellenök kimondott tilalm::tt megerősítette az Erdélyt bitorló Mihály vajd::t, ki 1600-ban ujm elrendelte a szombatosok megbüntetését, egyebek közt jószágaik
lefoglalúsát. 3) Hasonló rendeletet bocsátott ki Rákóczy Zsigmond
4
1607-ben. ) A Báthory Gábor alatt 1610-ben Beszterczén tflrtott
országgyülés határoz::ttai közt már ismét ott találjuk a következő
végzést: »Vagynak ~<oka n az országban, kik ... sidó hitet és sidó
') El'r7élyi Országgy. Emlékek III. 348. l.
') Kemény József és Nagyajtai Kovács Istvúu, Erdélyország történeteinek tára II. 3. l.
") Alikó i. h.

r.

29. 1.

') El'dél!li 01'sZá!Jgy. Emlékek V. 401. l.
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i$teu ellcu >aló káromb;;okat :s2ólwtk. Tetszett
~tzért országu!, hogy efféle religión valóJm.t az jövendő gyíí.lésre
czitáltassa Felséged, holott, hn, ad meliorem mentem nem redealnak, törvény szerint büntettessenek Interím az papok, kik káromlásokat szólottanak, tisztességes custodia abtt t:1rtassannk.I)
Mindazáltal már 1618-ban szükségesnek látta, Bethlen Gáhor az nkkor Kolor.svárra egybehivott rendeknek előterjesztést
tenni »a szombatosok avagy zsidósok ellen.« Felszólítja az országgyülést, »keresse ki efféle sectáknak autorit, promotorit, fautorival együtt és büntetetlen ne szenvedjük, ... kik publice avn.gy
privatim, akar tanítók s akar egyéb renelek az recepta religiókon
kivül sectákban találtn.tnn.k most és ennekutána is minden kedvezés nélkül büntetőeljenek mind személyekben s mind java,kbn,n.«
Az országgyűlés a fejedelmi előterjesztés értelmében »örök, soha
d nem törölhető végzésként« határozta, hogy a szombatosokat
kik ~t jövendő karácson napjáig vaJamely befogadott vallásra nem
térnek, perbe fogják s pártfogóikkal egyetemben a törvény egész
szigoráva,l sujtsák.~)

l' il Iloukat

\ SZ<J\1 B.\'l'O:>OK.

kiirl'il'!:ll,

Az uj vallás követőire szabott kiméletlen büntetéseket elég
gyakran véghezvitték. Könyveiket s egyéb irataikat elkobozták és,
mint például 1600-ban Marosvásárhelytt, a pelengéren czigányokbl eléget ték. 3) V agyonukat lefoglalták, és legn.láb b időkö
zönkint »öléssel, veréssel« vérig üldözték őket, ugy hogy sokan
tüzhelyöket elhagyva, bujdosni, meg mások az országból elmenekülni kényszerültek.
Ezen legrégibb üldözésekre nézve csak kevés részletes tudósítás maradt ránk. De elég kegyetlenek lehettek, ha. hallgatjuk a
szombatosok keserves panaszait, melyek mint az égető fájdalom
megannyi jajkiáltásai sürün hangzana.k e korszakbeli énekeikbőL
Haddiktassunk ide néhányatezen majdnem ismeretlen költészetből,
melybőlalkalomadtán szándékosan köz lünk terjedelmes b idézeteket.
Egy szombati himnus például így kezdődik:
Választott szanteknek kegyes őrizője,
Egeknek, tengernek, földnek nagy istene,
Hatalmas vezére,
Méltó panaszunkat fogadd fiilcidbc.
1
) U. o. VI. 170. l.
•) U. o. VII. 488. l.
') Mikó, i. h. I. so. l.

lliihii~ ~:H:ín

mit g,rii~, forgórlik •·~ak azon,
lllint hííségc<l mcllől minkd c l ~?.akasz~zou,
Örömtől mcgfoszszon,
De mi felségednek csrrlcziink azon :

GyPrmckdcrl phlntádn,t ne hadd ,k i ~r.ag7a t.11i,
Kit pog:ínyok kiir.ött kcz<l cttel fu!l(laln1.
Jó talpra Allatni,
Örökös frigycdrlf'l magadufLk foglalni.

Ily Rzép mórldfLl incl nlt kis örökRt:grrlct
Nr hfLdrl elpu ~zt ulni jó ,:plill'tcdl't,
Ddp;a Rzép míverlet:
YfLd f<ltól folylórlni un lmrlrl örökörlet!
Noha krresztéJJysép; nagy fenn tar~ja tollát,
Ördög iR clleniink igen feni fog:\t,
ÁrtfLlmas haragját i
Ha nem őriz szcnt Úr: lll('p;állja bosz ttját.
Talpa ala tt tartja szegeny r.sidú népet,
Rzombatrrt iildözi törvé11ykövrtőket,
K ergeti híveket;
.,
, . ..
Ha nem őriz szcnt L r: JJH'g;r•mcRztJ oket. 1)

Megkapó a

következő

keserves panaszuk :

l\Ji dolog légyen az, hogy ar. igazstígért
Igy háborgatnak minkct '?
A kegyetlen sárkány maró kölykciv!'l
Csaknem eszcn bennlinket!
Ha jámborok vagyunk és szófogadú fiak :
i.'1clözik életi\nket,
Törvrnyecl utáról öléssel, veréssel
AkfLrnfLk vonni minkct.
El kel vallásLmkért atyánkat, anyánkat
Hagynunk, édes földiiuket,
FeleségUnk, fiunk, húzunk, örökségünk
És minden életiinket.
Sok nyomornságot büdossal 9 ) kell tenniink,
TUrnUnk sok gyalázfLtot :
Dc kicsinynek véljiik, csak engedd érhetuiink
Az utolsó szombatot. 8 )
') 43. 1-4. és 8--9.
') Búilossal=bujdosva i l. Lugossy,

L h. U I. l.

")86. 3-4. i v. ö. 4., 2.; 52. 11-12.
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A törvény szigorához járult környezetük gyülöletc és megvetése. Az egymás ellen küzdő négy befogadott vallás egyformán
üldözte az »átkozott, istentelen, fene juchtizmus«, melynek hiveit
u ton ntfélen m::tró gunynyal és szidalmakkal fogadták és kísérték.I)
De a törvény és a társadalom üldözésének nem volt semminemti foganatja. A szombatosok elnyom ására hozott szigoru törvények mint ezeknek gyakori és mindig hiábavaló ismétlése bizonyítja, többnyire hatástahnek maradtak. A belvillongások és külháboruk e korszakában a fej edelmek figyeimét komolyabb és sürgősebb ügyek kötötték le, mint a szombatososok erélyes üldözése,
:t hatóságok pedig nem alkalmazták ellenök a törvény szigorát.
V agy nem vették észre a külsőleg vaJamely más felekezethez tartozó zsidózókat, vagy nem ~tkarták őket észrevenni, mivel gyakraH
sógorsági >agy baráti viszonyban voltak velük. 2) A magasmngu
tisztviselők és államhivatalnokok, kik mint látni fogjuk, szép
számmal felkarolták az uj vallást, bár nem gátolhatták az ellene
hozott törvények alkotását, minden esetre akadályozták és enyhítették azoknak keresztülvitelét.
Az időközönkénti elnyomás és megfenyítés, mint minclen
vallásos üldözés, csak azzal az eredménynyel járt, hogy az üldözöttek vallásos buzgalmát egész a rajongásig fokozta. Készek voltak minclent tűrni s elviselni hitükért. A gúnyneveket, amelyekkel
őket illették, tiszteletneveknek vették; ha szidalmazták, örültek
neki és szánalommal tekintettek azokra a »vakokra és bolonclokra,« kik, midőn őket sziclják, voltaképen istent és törvényét
káromolják 3). Ha vallásuk miatt sanyargatták, ülClözték őket,
segítségért kiáltottak istenhez :
Xe legyen mi rajtunk többé a~ siralom,
Áradjon fel rajtunk az örök jutalom!
Istentelen népnek lí erős igájok
Xe vonja nyakunkat t?bbé ö ostorole
Szabadítsd meg Uram a tc S7.olgáirlat,
Mutasd meg immároJt tc nagy hatalmadat.
')L. fent. 373. l., l. jegyz.; v . ö. 43, 10 - 11.
') Az elnézésre nézve, melylyel fejedelmek és hatóságok a fent felsoroltokoknál fogva a szombatosok iránt voltak, alantabb felhozandó érdekes
adatokat közöl Mikó i. h. 29. l. ff.
•) 43, 10-11.
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llozza

]., In ÍJJ Ck iink HZ t(' Oltalmadat,
nekiink mi régi koronkat! 1 1

elő

Az üldözés közepette.
egymást,

r

it

bitrajongás szavával bátorítuttúk

Hogy életiink holtunk átko~ott ne legye n,
Menjiink vigan mi erre
Jelen ,~aló kinra, btÍra s ny;walyára,
Id eig való csak c ! 2 )

és

erőért

és kitartásért

imáclkoztr~k:

Ahrah{tmnak ura, Izs;ík- és Jákobnak
Kegyelmcs szent istene!
Nr hagyj e l sz~tkadn unk, tőled elt;h·oznu nk
Az mostani ligy linkbe ;
Tarts végig hittinkbe és remény séglinkbe
A~ mostani időb e ! 3)

Bátorították és serkentették egymást, hogy ue eugecljeüok
csábításnak, sem erőszaknak :

seru

H elyt ne adjnnk vihígi konkolynak !
Ellenségnek hitctö szavá nak
.~lljunk ellent ug;· mint hamiss<i g uak
És is teJitől bocs,íttatott lds,;rtii prfllJának.
Az 1·alhísbau mídsz,ílak ne l<'gyiink,
Abból jobbra sc balra ne tétjiink.
Azt csak egy pontban is mcp; ne sértsiik,
Fegyverében felöltözvén, sziintelcn vig,nizzunk! • )

Azzal vigasztalócltak, hogy
Az ötvös aranyá t s ez ilstét a 'l tiizbcn
Szokta megpróMlni :
:\linket is az isten az gonoswk által,

s hogy üldözőik csak muló bajokat okozhatnak nekik, de az ig:tzi,
tartós boldogságot, a fölelöntuli jobb életet nem vehetik el tőlük;
ők az igazak jutalmát, ellensé.geik a gonoszok büntetését fogják
ott venni:
lla itt nínk eliibiidnek ez muló vil:ígon:
Az m{tson nem b>Ínthatnak.
') 108. 1 8-9.; v. ö. 43 ., il-4. A fennt.i idézés utolsó ~oráva\ v. ö,
Jeren1. siraln1. G., 21,
') 106., 18.
3 } u. o. 20.

')4., 7-8 . ; v. ö. J., 12.
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\<'Ri\ ik

jn ta lmok , ntt nrl:ttik z:;ulrlj ok
A;" hami~ Ci'aUrdoknak.
Jer, enp:edjlink nrkik az ig ar.:<<Íg mc lle t t
A hamii' v6·ontóknak .

mgy, lllint egy szombati énekük mondja:
Ellenségnek tá\·oz tasd g onosz szándékát.
SzenL igécb!Ck szaba rlítsrl mrg m:lr igaz tlt>it.
És anna k igazga ~ <l kic ~ iny bibodt:
Örrgbítsecl és t erj esszed min<lcniitt ö hatádt!

Hadd ontsak ki vérlink! Hadd hi;"zauak ve le !
Semmit attól uc féljiink!
lrlövel meg mi is Utjnk ö kénjokat,
Kit megmondani tudunk,
Bizonys~lgot tei';"iink az isten köJt y véböl ,
l\Ielyct nyilvá n reméllink.l)

Hogy ~ ok JHipck te hozz>itl megtérltrs,enrk
};R mi ,-cliink egyetemben rlicsírhcssenek,
)[iml végig békeségben maradhaR.-anak
1::, az örök bódogsúgban részesek lchc"•enek 1 )
Erős és tántoríthatatlan volt hitük hogy végre cliaclalmaskor1ik a~ igazság és vele vallásuk é felekezetük Bizvást vúrtúk,
núntegy látni vélték, hogy :1 jövő előbb -ut óbb üdvöt, fp]magasztalást hoz számukra, és romlást és veszedelmet hitetlen üldözőikre.
Tndj1tk 1 így énekeltek:

Olykor, ha nagyon is kegyetlenül bántak velük, isten [ükát
kérték le üldözőikre :
Könyörögjlink ar. istennl'k ,
Kegyelmezzen ö népenek
Törje fejét ellenségnek,
Kik tört vetnek életünknek.
Öriilnek, ele keseritsd meg,
Kik mi t·eánk indultak meg,
Ö napjokat röviclítsd meg,
Tanarsokat bolondítscl meg!

Tudjuk, még nl'kiink is eljii örömnapunk
l\Tikor bá.torsággal tc néked szombatlunk
f'enkitö l nem tartunk,
Mert szent messiásorl nralkodik mílunk.

,.

Akkor nyugatnel mt'!! mi fiímdt lelkiinket,
Sok keserííséghől kivcszt•d frjiiuket ,
Adod örömiinkct,
Jákob scre!!t.h-cl meg;ílclasz be nniinket.

Erejét ellenséglinknek
\'erd meg 2) mi gyülölőinknek;
Nyilván legyen minclen népnek
Te vagy istene szentidnek ! 3 )

De rendesen szán::tlommal tekintettek azokra a tévelygőkre,
a kik őket üldözték és imádkoztak értök, hogy belátván téveelésüket megtérjenek, az ig::tz hitet, értsd: a szombatosságot, felkarolják és így szintén üclvezüljenek.
Nekrel úristen azon könyörgiink, kegyelmes aty<Ínknak,
~~<ígyítsd meg öket és adj ö nekik hús szivet az vrgrc,
Erthessék ök is mi veliink egyiitt szent igazságodat.
Akkoron látják, mely távol voltak ök az üdvösségtöl,
Az mint mi voltunk, mig vellik egyiitt hamisan értettlink.
Terjeszd ki uram nagy Iliiségesen tc szent kegyelmcdet.4)
1

)

1

)

Romhis sz>ill akkoron id egen népekre,
Kik törvényed ,itk>ít keresték fcjökn'
Xem éltek keth-edre,
Kik kegyetlen sdhöl tiirtek llinid re.2)

Ez pec1ig, ugy volt::tk meggyőződve, mincl megtörténik, mikot·
másod iz ben eljő Jézus és hozz::t a megvált:í.s holdog id~Jjét, melyet
»jövő szombat«-nak, »végső szombat-nak, »Örökkévaló végső szomb::tt«-nak neveztek, mivel soha meg nem szünő zavartalan békét
és nyugalm::tt. lefoglalt jószágaikért kárpótlást Jeruzsálem kincseiben és örök jutalmat vártak tőle:
Akkor béke~égllnk, nemes ~za.had•águnk
Elökcrlll - Plhittlik ;
Ott fizet sz minckiink, ott p\~git~z meg,
Semmit nem kételkediink,

106., 19-20.: v. ö. 29., 8-9.

m. itt ·v'edd el«-t olvas.

•) 21., 1" 3. és 5.
') 109. I. ének, l. rész 41-2.; v. ö. u. o. XI. ének 26-7.

29 . 7-S.
')43 . 16-18.

1)

KOliN :> .Í ~!U g !,.

Ott a g<IZclag dro" t 111Índr n k <irain k,:rl
K l: R7.('Jl :ct<lod minckiiuk ,
Akkor <1 dnlótöl s fene kapit<lny tM

Xcm ijrcliink, n·jtPz iiulc 1)

Ezen énekekből és himnusokból elég hangosan bt~szél hozzánk
nz első szombatosok rendületlen hite, mely oly ki vúlóan nlkalmas
vol t a rra, hogy őket bátorítsa és szenvedésre s kitartíLsra buzdítsa. A következő esemény érdekes világot vet arra n sajátszerü
világr a, melyet a maguk számára alkottak. Az ó-szövPtség volt
az. melybe t ökéleteseu beleélték magukat, melynrk sxcJ leme föltétlenül uralkodott gondolkodásuk s érzületük fölött.
l\Iidőn Báthori Zsigmond 159 5-en bábornba indult Szináu
bn,sn. ellen, a mar osvásárhelyi s:.:omhatosok bizonyosnak t eki ntettélc az utóbbinak győzelmét s a török diadalmas bevonulásának
veszedelm ét. Ezt így »általlátták «, nem politikai, még kevésbbé
sztríLtégiai okoknál fogva, hanem egyszerüen azért, mivel »hár om
istc11« -ben hisznek or szágukban, a mi pedig »nem halad már
továbbra. « Az egy isten az őt imádó törököt választ otta eszközül,
b ogy Erdély hitetlenségét megb üntesse. Ugyanabban a helyzetben
látták magukat M ar osvásárhr lytt, mint haj dan tn., J ósua könyvéurk 2. fej ezet e szerint, R ahab Jer ikóban, ki, pogányok köz L élvén,
rlőrelátta, hogy az igaz istenben hivő zsidóké lesz a győze
lem. Ta.ná csot tartottak, melyhen elha tár ozt ák, hogy R áháb
példájára j ókor kegyelm et kérn ek a közeleelő ellenségtől és háza.ikn.t bizonyos j elek által ismertetik föl vele, hogy őket azokba.n
megkimélhesse. Fogalmazták s aláírták a következő lrvelet:
»Hatalmas bassa!
»Az egy Isten minden jóval megáldja hatalmasságodn.t és
az hatalmas győzhetetlen császárt és az egész muzulmán nemzetséget. Továbbá mi M. Vásárhelyt, Erdélyben lakó szegény emberek, kik mi is a disznóhust meg nem eszszük, sem egyéb fertelmes
állatot. és eqy Istent vallunk lenni, nem luíTmat, áltnJlá ttuk nzt,
hogy nem halad már továbbra, hanem az egy Isten elveszi a birodalmat tőllök és adja az hatalmas császárnak a magyarokat és n
török nemzetségnek.
»Könyörgünk azért mi szegény emberek azon a hatalmas
baasának, hogy tegyen Irgalmatosságat azon a napon mi velünk
') 86, 10.; v. ü. 7. ll; t~. !J.; 36. 25. sth.

l l ~~

mely n:Lpou cht a mi vúrosuukat •·lrah.>ljr1k é; elfogl:tlják a hatalmas császár vitézi. Hogy pctlig :t mi házainkat akkor megisu1erjék.
oly jelt tesz ünk húzaiukm, hogy :t hatalmas császár vitézei azt
nagy könu yPu megismerhetik ; és a hatalmas császár hadai akko r
minht ne báut~ ana,k, melyért a hatalmas b ten megúlclj:t a ha tainras és győzhe te tle n csász(u-t és az egé~z mnznlmá u nPrn zctséget
minclen jó szerencsével.
»K ölt Erd élyben J.\1. Vásárhelyt 1595-ben 15. july.
» ~l i szegény nyomorult rabjai, de igen j óakarói :t hata lmas
bassának és miucl az egész török nemzdségnek.
Borsos Tamás m . p.

S zabó Gásprír

111.

&abó Jienyhárt

p.

lll.

p.

Eo"ttiJs 1lfiklós 1n. p.
EO'Irös l'étrr

lll .

p.

»Kik egy I stent vallunk és clisznóhnst nrm eszünk,
aty[l,fialdml együtt a hatalmas bassának szegény rabjai. «

:l

tiibh

A jámbor szombatosok, mint az e korbeli krónikás momlja,
»ki szőcs. ki szabó, ki ötves, ki pedig egyébféle míres emhcrek . .
együgy liségükben bizouyára nem is gondolbk rá, hogy rolt:tképt•n
árulás t követnrk el ezzel. R áháb bibliai alak. az isten népt>u ek a
zsidó hagyomány által dicsőített fri gyese és segítőj e, ki ugy miut
ű k mag uk a pogányságból az igaz hitre tért: példáját követui csak
isten elűtt kedves, jó cselekedet lehet. A bibliai uyelrezcten, ittot t H.áháb szavaival írott levelet 1) 1\hkóra kllldték egy uttaui
swmbatos atyafinak, hogy » bévigy<' nz hassáu:tk 'römösvúrra í•s
onn ét azt án kültljék el azt a bnuai vezérnek. <<
D e :t levél vabhogy B áthori Jl;sigmontl kPzébe hrült, ki
kemény szitkok kö zt elrendelte a manlsvás(u·helyi szombatosok
l'lfogúsát. N éhányan közi.iliik elmenekiiltek. a többit Görgéuy
v(u·ába vitt(•k, hollmt:tt vágatt:Lk veliik. A fejetlelem azonban, ki
líszkor diad:tlma.sau hazatért, a swmbatosokkal töbhé nem törő ·
•lött, mintha egészen mpgfeledkt'Zl' tt volna rúluk. A kik közülök
bujtlo~tak, »karácsont(tjba húzokhoz haza orsózának, piroukodíumk
és sPnki senunit uem Rzóll vala ní•kik és nl'm lőn senuni bántások.

KOf!N SAMUEL.

A görgényieket, a kik ott fogva valának, a jüvenclő uy[tron haza
bocsiitták és semmivel egyébbel meg nem büntették őket.« I)
S mindez az 1595-iki év második felében történt, alig Mrom
hónappal azon határozat után, melyet a fejérvári orszúggyülés
n. szombn.tosok ellen hozott. Oly keveset törődtek a szombato ok n. vallásuk ellen hozott tiblmakkal s oly elnézőerr
bántak velük a hatósúgok, melyek szemet hunyva, ha csak szerét
e.ithették, még látni sem almrták őket. Borsos Tamás, Borsos Sebestyénnek a krónikásnak és Maros-Vásárhely birájúmLk fia, ki
az ottani szombatosok feje s a budai vezérhez intézett levélnek
el ső sorban n.láirój<1. volt, nem sokára az itt elbeszélt események
után, mint Maros-Vásárhely képviselője és megbízottj a, tisztelgett
Bocskainál és később több ízben Konstantinápolyban járt, mint a
fejedelem követe. 2)
') A budai vezérhez irt l evelet s a Yele összefüggö eseményeket l.
Mikó, i. h. l. 30 - 33 . l. ésKemén!J Józse f és Nagyajt<L i Kovác., Jstván, Err1/>Jy.
urszú g történeteinek tár a TI. 3. l.
') I. h. u. o. és Mikó, i. h. %. l.

Budapest.
KonN

(Folytatása kiivetkezik.)

SÁMUEL.

IRODALOM.
GEIGER LÁZÁR.
Lazru·u .. Geiger. Scine L eb re vom U rtiprunge ele r Bpraebe u u cl ' ' ermmft
'""1 sein L eben, dargestellt von Ludwig . 1. R osentltal. :::iruttgllrt J.
:-;cheible's Yerlagshnchhauclluug 1884.
Midőn a világhü·ü nyelvtudós életét és működését jelen
sorokban rövielen bemutatni óhajtjuk, nem lehet ezétunk a t.
olvasókat c r endkivüli lángész történetével és fejlődésével , korRZ;Ücalkotó munkáinak alapgondolataival és rendszerével megismertetni. Geigernek, a nagy nyelvtudósnak méltatása, geniális felfedezései a nyelv körül nem rövid és száraz ismertetést, el e bií és
behatá tárgyalást követelnek.l\Ii <1 fáradhatatlan bnvárban a zsidó
vallásos nevelés befolyását, a rendkivüli tudósban a rendületlen
hitü zsidót akarjuk bemutatni, mert Geiger Lázár élete legfényesebben czáfolja meg mindazon balvéleményeket és ferde ítéleteket, melyeket mai napság olyan határozott önmegelégedéssel és
előkelő szakvéleménynyel terjesztenele utcza-hosszat a zsidó szellemröl és tudományról, intra et extra muros, semiták és antisemiták egyaránt.
Mert hiába! Amióta a XlX. század felvilágosodott szelleme
azon néhány zavaros elmét és szivtelen semmitte>őt abban a tiszteletben részesítette, hogy elnevezte őket »antisemitá«-nak, reánk
pedig a semita bélyeget sütötte, azóta nagyon megváltoztak a
vélemények és nézetek, nemcsak rólunk, de saját itéletünk önnön
m;tgunkról is.
Az oka kézügybe esik. Soha a zsidó tudomány módszerét, a
zsidó szellem történeti fejlödését kevésbbé nem ismerték, mint a
tudományos korban, melyben élünk. Mások nem ismernek, mi ma1-\Hnk nem iHmerjük saját magunkat; de azért ítélünk, ru ert Mt
ítélni kel l : PZ korszPrü, ez tlivatos.

z~icló

És ::;ajnos, ele raló, hogy sehol Európában <L
tudományokban Yaló járathtnság nagyobb médékben nem uralkotlik mint
náluu.k Magyarorszúgon. noha, hála az égnek, nálunk már ru'inden
utcza~ s:1hancz a kor~zellem szinvonn.láu álló antisemita, persze
»elvből es megg)'Őződésbök Sehol Európában az idegen befolyás
erő;-;ebbeu és károsabban uem mutatkozik, mint núlnnk, uoha
uincsen uép, mely önállóságát anuyit hangsulyoznú, mely az idegent annyira korholnú, mint a magya,r.
l\Iert hiába is kaczagányozzák és sa,rkn.ntyuzzák ugy fel magukat n, mi hírhedt autisemitácskáink, hiába buzogányosleodnak
és görbekardoskodnttk ugy »őseredeti, mély meggyőződésből fakadó« antisemitizmusuk mellett és nz idegen befolyás ellen! A
magyar antisemitizmus külföldi termék, importált czikk; csalcis
antisemitáink korlátolt - vn.gyis inkább korlátlau - tudatlansága, ez - kénytelenek vagyunk az igazság előtt meghajolni
- ez kizárólagosan szabadalmazott honi ipa1·.
És hiába is sirunk és jajgatunk ugy, mi magyar zsidók foly.
ton, hogy üldöznek és rágalmaznak, hogy nem ismernek és félreismernek. hogy hamis vádakhi és ráfogásokkn.l lépnek fel ellenünk : mert mi magunk szolgáltatjuk n fegyvert ellenségeink
kezébe, n.zon páratlan közömbösség által, mely ly el minden zsidó
tutlományos törekvés és vállalat ellen állást foglal unk, azon páratlnn tudatlanság és előkelő megvetés által, melylyel a zsidó élet
történetét és a zsidó szellem nyilatkozatait ignoráljuk
Tétlen panasz, féltékeny tetszéshajhászat az egész. Mert hn
ellenségeink becsmérelnek, mi elég gyávák vagyunk azt hinni,
hogy ezen nagyreményü uraságok kegyében és becsülésében magasabbra száltunk, ha sajátkezüleg vágjuk földhöz népünk és vallásunk becsületét; és ha legbensőbb érzéseinket, legszentebb vallási tételeinket támn,dják meg, mi elég oktalanok vagyunk azt
gondolni, hogy kevésbbé vetnek meg, kevésbbé mutogatnak ujokkal ránk, ha kihívó gunyuyn.l és önmegalázó hidegvérliséggel sárt
dobálunk népünk szentesített és örökigaz tanaira és hagyományára.
Innen van aztán, hogy hamis nézetek és itóletek tám:1uhatnak felőlünk.
A zsidó - igy szól az egyik- gondolkodásánál és (•rzésén(•l
fogva képtelen a tudomány hrtrmely íLgítlmu korszakalkotó muukásságot kifejteni. Ö a tndolUÍUiyt lil'lll i'111Ui'onm:l.~Í1ért szt>rf'ti í•s
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müveli. hanem a haszoH miatt, mely belőle hántmlik; nála a tudomáuy nem ezél, hanem eszköz, nem életfelada.t, hanem üzlet. Innen
van, hogy oly tömegesen lépnek az ormsi és jogi pályára, mert ez
igér legtöbb és legbiztosabb h:tszuot. És ha néha egy-egy más
pályára is téved, biztos lehetsz - oh szent Habakuk, el ne kaczagd magad - hogy az állami kinevezést várja.
A zsúló vallás - igy szól ogy maclern hitsorsos - valós>Ígos utonállúja korunk haladás{mak és miíveltségének. Elavult
törvényeivel, tulélt tanaival és tnlhaladt álláspontjával valóban
nem a korba való, melyben élünk. Századunk egyáltalában nem a
valláwsság százada. Egy kor. melyben az e:xakt tudományok olyan
bámulatos haladásnak indultak, melyben az emberi és:z oly rendkivüli felfeuezéseket tett -- biztos kézzel kormányoz láthatatlan
régiókba és ereszkedik le feneketlen mélységekbe - ilyen korban
vallásos érzület ről, vallásos meggyőződésről szólani: valóbau inkább
szánalmas, mint. nevetséges. De mit szóljunk főkép a zsirló vallásról! ezer meg ezer parancs valósággal megköti az egyéni szabadságot és a józan ész és szabad akarat nyilvánulását; ezer meg ezer
ok uélleüli tiblom egyenesen megakadályozza, hogy a kor lllÍ.Íveltségéuek szinvonalár:1 emelkedjünk, hogy századunk tudományos
felfogásának álláspontjára helyezkedjünk. Zsidó vallás és korszerü
tllllományos szellem, zsidó vallásosság és modern müveltség olyau
uispárát fog:Llmak, melyeket csak a rövidlátó marauiság nem lát:
akik igazán századunk fi:1i, nyugodt lelkiismerettel emelkednek tul
ezen elavult állásponton.
A zsidó tudomány és főkép a zsidó theologiai tudomány igy 8Zól egy másik - tudományos névre igényt nem is formálhat;
so títrgya se módszere. lUert végre miutlen pozitiv alkalmazást,
mintlen logikai alapot nélkülöző rabbinikus okoskodás még nem
Urgy, és a gondolatok szellemes nyakkitekerése még nelll módszer. És a helyett, hogy ezen tullomány és főkép a talmud, n.z
észre éhresztőleg hatn:1, hogy a goudolkotlást fejlesztené és fegyelmezné, lG'n·osan hat reá: eltereli az egyenes utról és görbe utak
kü\·etésrre készteti és szoktatja. Akik ezzel foglalkoznak, rendszeres, tudományos gondolkodásra képtelenek.
Geiger Lázár élete és fejlődése fényesen megczáfolja miudrzcn ii llításolmt. Azért főkép Ht von:'tst n. karunk életéből kiemelni :
hog)· <iPigrr zsidó mnmdt a ~zó l\seredet.i jelentésében í•s hogy a
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zsidó tuclománynyn.l és első so rban a. ta.JmmlcbJ v:tló fogln.lkozás
tette Geigert képessé, hogy az legyen, ami lett.
:Miclőn világraszóló munkáj ával, mely áltn.l az egrsz nyelvtudományt részben uj alapra fektette, egyszerre :t legnagyobb tudósok
sorába emelkedik; miclőn ba,talm;l.S lángelméjével átbn.tja az egész
mindenséget és kntatj;l. a nyelvn ek és észnek, az embernek és miuclen létező dolognak az eredetét és fejlődé sé t ; miclőn Darwiu származási tbeoriáját felfedezi és allmlmazza, még mielőtt Darwin fellépett volna; ugyanakkor Geiger mjongó lelkesedéssel l'<l.ga.szkodik a zsidó vallás legkisebb pamnc~áboz , legcsekélyebb szokáRáho7.
is : ezen v:-tllás szeriut él és cselekszik, egy bajszálnyit nem tágit
egy jottát nem enged. És midőu bnvárkoclásai közben vas logikával
áll meg a tárgyak előtt és nem elégszik meg azzal, hogy léteznek,
ha.nem örökké azt kérdezi: mért léteznek ezen dolgok igy és nem
máskép, ínért itt és most? hogy keletkeztek egyáltalábau ezen
dolgok: akkor Geiger a zsidó tudomány móclszerét követi, melylyel
foglalkozótt; akkor Geigert nagyszerü felfeclézéséhez a zsidó észjárás, a talmudi okoskodás vezérelte.
Geiger élete nem gazdag mozgalmas körülményekben; nem
folyton váltakozó és feltünő viszontagságai által vonja magára a
figyelmet. Cseneles és nyugodt volt az, mint nagysága és fejlődése,
mint egy filozofusé a szó legteljesebb és legnemesebb jelentésében.
1829 május 21-én majnai Frankfurtban született. Régi
zsidó tudós családból származott, mely 200 éven át tudományr;ssága és tekintélye által kitüntetve élt a fmnkfurti hitközségben.
Apja, Geiger Salamon, a zsidó tbeologiai tudomány minclen terén
egyaránt kitünő tudós és az ősi valláshoz és szokásokhoz rendületlenül ragaszkodó zsidó volt. Áhitattal határos tisztelet a tudomány iránt, odaadás a vallásos élet minclen mozzanatáért: ezek
voltak az első benyomások, melyek a gyermek figyeimét a szülűi
házban lekötötték. A szombat megünneplése, a hol viO', hol bus
ünnepek ismétlődése - melyek az egész családot oly ~'Ljátságos
~angulatb~ ejtették; a vallásos énekek, melyek hol kiengesztelődve a VIszontagságokka!, békét és reményt lehelve, örömben
f~kadtak ki, majd pedig örökös szemrehányásként zugolódttl.k IL
nlágr:nd mostohaságai ellen: felkeltették a gyermek kiváncsiságá~. Es midőn mindennek az okát kérdezte, az ap{tnak allmlmtL
nyilt öt bevezetni a zsidó nép történetébe. A rabszolgnsúg (•s megszabadulás a Fáraók igája alól; a zsidó állam kétszeri föléblése

és bukása; a szabadságért és vallásért vivott dictiÖ harczok egész
som: már kora ifjuságában foglalkoztatták gyenge elméjét és
vés/Jeltek be ártatlau keblébe. Igy kezelett szive hevülni Ö;;einek
'aliása iránt; látja. hogy az isteni gondviselés szemlátomúst ott
lebeg Izmél élete fölött és ö maga is büszkén tartja magát et.en
3000 éves történet folytatójának (•s eredményének.
De mily boldognak érezte mngrtt, miclőn atyja a :.~sicló tutlomáuybn kculto hevezetui! nieunyire emelte ez büRzkeségét! Y a.lahám tehát Rzahacl lesz neki is megismerkedni ama hatalma~ foliausoHal melyek oly szent szinuel és bájjttl voltak bevonva. szemei
előtt, kiizelebb ismeretségbe lrphet a~.ou könyvekkel, melyek fölött
:'Lpját oly sokszor görnyeelezve ülni látta; szellemi tim;algásba
léphet a,;" elmult korok am:'L nagyjaivaL kik egy szenvetlő nép
létéért és jogaiért annyit tudtak türni és szenveclni, a.kik édesfájdalmas reménynyel biztatják a usüggedöket és prófétai ihlettel
hirdetnek szebb jövendőt a szellem, tudomány és meggyőződés
martirjainak; ama hősökkel, kik oly rendületlen őserővel h~Hh
koznak egy fényes mult fegyvereivel egy sötét jelen ell\itéletei
ellen, a kik oly szent áhítattal és lelkesedéssel btrd.rkocllak és
fürkésztek, kerestek és találtak üdvösséget és vigaszt a szeutirás
ama igénytelen, de örökigaz szavaibnn. malyele egy rabszolga.népet
a világtörténet csodájává teremtettek és alakítottak át!
Tudomány és vallás örökös szövetségben áll; a tóra tanulmányozása szent és elévülhetetlen kötelesség; ezen tanulmány
elhan) agolása egyenlő a vallás megvetésével; a tóra-tanulmány
nem kenyérkereset »se lmpa se ásó.« hanem szent önczél: ezek
volt:1.k n tanok, melyeket ifju korábau a zsiüu mllásos nevelés
pltmtált szivébe és melyek megtnnították a tudomány valódi, önzetlen értékére.
Legelőször a szentírást tanulja és a bmúr eszét és figyeimét
itt is a teremtés története vonj~• magára eliíször. Látja, hogy keletkeznek a dolgok egymásután, bizonyos sorhan és rendben, okszerü törvény szerint. Látja., hogy ébred az első ernher állatias
álbpotából öntudatra és hogy követi el ezen ártatlan teremtés az
első bünt, felelősségének telje~ tudatámL Látja a találmányok keletkezését, melyeket az özönviz örökre elmos. De
a mar:HH·kból egy uj, fejlettebb nemzedék áll elö, a csalállokhúl
türzsck les1.nek, az egyenlő l>s összeütköző körülmények (•s Hetviswnyok mill<linkábh eltávolítják az ehi'• embereket ősi helyeikt-lU
7

:.:o~

456

·L"í7

l>s iík hahln~tk 0,; kiilLö:mck mi tul ig továb h és tovúbb ali é vPIIredeken út migleu elüttünk áll egy cgés11 embrriség milliú széuvedélyeiYel és örökös ktlí:dclmcivcl. Keletkezés és fejlőrlés léptennyomon.
Késöbb a talmuddal ismerleedik meg. Itt egy cgé~z nj tér,
egy egészen uj módszer nyilile meg előtte. És valób:1n hii tm u úllíth:"ttjuk hogy Geigert legnagyobb részt a tnlmudchl vnló foglalkozás tette képessé korszakalkotó fölfedezésére. Nem minth:1 a11on
elfogult nézetben volnánk, hogy a tnJmud leülönös márlou és miud~:>n tudománynál inkább élesíti az emberi szellemet és hogy azon
specziális sajátsággal hir, mely fölfede:r.ésekre alkal massá tes7..
Hanem igenis állítjuk hogy azon speczi{tlis módszer, mely mindig
és miudenhol az ellentéteket fürkészi ki és állítj a szembe, minden
1éleményt éles vit:• tárgyává tesz és a legtávolabb fekvő körülményeket is belevonja bizonyítékul vn.gy czáfolatul ; melynél n.z ererlmény nem adva van 1 hn.nem n, szellemi vita és harcz alatt keletkezik és fejlííclik; az auktoritás elismertetik ugy:w, de nem csn.lhatatlan; a szentesített hagyomány n.lapján, a történeti fejlődés és
szellemi vívmányok kapcsohtán a meglevöket nem lerombolják,
de megtartják, tovább fejlesztik, átalakítják és alkalmazzák; ez
kizárólagosau talmudi módszer, ez a zsidó tudomány specziális
eljárása.
Ennek a móclszernek köszöuhette Geiger ama feltétlou szellemi önállóságot, mely miudent itélős:-:éke elé von, mielőtt élismerné. mely már kora ifjuságában arra készteti, hogy a dolgok
eredetét és keletkezését keresse, de egyszersmind ennek köszönllette ama önzetlen szeretetet minclen meglevő ereelmény és vivmán y
iránt és ama hálás tiszteletet, melylyel minden szellemi támogatást
fogadott.
Ezen szellem és ezen nevelés befolyása alatt fejlődött és élt
Geiger szünteleu. :M:ert miclőn a gimnáziumban a görög és római
remekirókat lelkesedéssel fejtegeti és hasonlítgatja össze, nem
feledkezik meg azon kötelésségekről sem, melyekkel a biblia szent
~yelvének tartozik, és midőu a klassúkus és moclern nyelvek ~•hp
Ján a ~ye~v ereeletét kutatja, atyai házában kedvteléssei iparkollik
megfeJtem egynémely talmudi helynek látszólagos ellentmondását.
A gimnáziu~ ból való távozásakor .] ób könyvét választja elő:1dúsn.
.tárgyául. Mlly büszkén dicseke<lik, hogy a Hagyszámu és eli\keli\
hallgatóság figyelmét egy zsi<ló tala.jou kPldke;:ei:.t reuwkmíít·e

furdíth~tlta, hogy gmulolatait a zsirló irodalomról nriltan kimondhatta és hogy szavai oly nagy hatást keltettek!
Tarrámi fényes társ::tclnlmi állást, nagy jövendőt jósolnak
nnki, öreg :1tyja perlig szomoru ::tggóclással tekintett gyermeke
,Jiivöje felé. Hisz zsidó volt és egy zsidónak tudományos pályán
l!S:tk két dolog közt lehet vábsztani: keresztviz vagy nyomorus[tg.
De Geiger soha egy perczig nem habozott, rég lemondott ő minclcu fényes társa.dalmi állásról. JYiint valódi talmudi bölcs,
tovább tanult, mert ez volt egyedüli czélja és a jutalom, melyet
vúrt, mn.ga a tudomány volt 1\lit törődött ő a világ mellőzésével,
ií. aki az egész világot átölelte gondolataival? Mit bánb ő az
<'mberek gyülöleté t, ő, akinek szive szeretettel fogaelott be mindent
a mi élt. kinek szelleme ereeletét kutatta minclennek. ami létezett?
1861-ben az elhalt J oszt helyéhe a frankfurti zsidó reáliskolábn. kinevezték tanítónak. Pontosabb és lelkiismeretesebb
ta nítót nem képzelhetni. Szivével és lelkével tanitott; t::tnitvúnyait
a11 ocbadó apa szeretetével szerette; gyakran fogadta házában és
oly:wkor legszebb ünnepi ruhájába öltözött. ~Js ha barátüi eunek
:tz okát kérelezték ő gyermeki örömmel azt felelte: ma ünnepern
van, mert gyermekeimet fogaclom ház11.mnál! És ő valób~w mindaunyiszor ünnepet rendezett, nem hiányzott as:-:talán semmi, ami
sze m-s?.újnak kellemes. És midőn foltünő értekezései és világrasr.ólú munkáján:1k »U eber deu Ursprung der Spracbe und der
Veruuuft« I. kötetje, mint a villúm csapott le a tudományos >Ílágba, ií igéuyteleu és szerény maradt. miut a.z előtt és dicséretének
hn.lhtára elpirult, mint egy iskolás gyermek. És miclőn a legnagyobb nyelvtudósok bámubttn.l tekintenek fel rengeteg tudományához és ő elméletével egyenesen Darwin mellé áll: ugy::tnakkor
korán reggel fölkelve, szüK szobájábn.n alá és fel járv n., énekli ősei
nek mélabus zsolosmáit és gyüjtöget szombaton délutánként kört
maga köriil, melynek felol>asásokat t::trt a bibliából és a zsidó történetből. Soha n legkisebb pamncsot át nem hágja semmi körülmény és tekintély kedvéért. l\Iidőn egy tudós bn.rátja egyszer meghívja és étellel megkinálva, ~•zt monclja neki »1\Iein Herr, bedienen
sie si ch«, ő szerény geui::tlitásávn.l azt feleli: »Nein, meiu Herr, ich
bcherrsche mich« -és nem evett.
Dr. N eubürger n, frankfurti antropológiai kongreszszuson t1. tilologitt és n.ntropológia viszonyáról rendkivül érclekesen
értekez ve, Geigernek következő szép emléket emelte: :.Geiger, der
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grwalt~gc, uucrmüdlichc und doch so bcsclteidenc .l!'orscltPr wunlc
der W1sse_usclwft durell den Tod entrisseu. Aber der B og<"n dos
Odyssens 1st znrückgeblieben. :J[öge sich b:tld ein Bernfeuer fiuden
der ihu zu spannen versteht.« 1870. n,uausztus 29-én életéne)~
4') 'k , 'b
o
.
\
--1- eve eu hn.lt meg. Temetésén ott volt egész Frankfurt értelm~sége és nem volt szem,. akár zsidóé, akár keresztényi\ mely
szarn.z maradt volna. Geiger neve a történeté, korszakalkotó
munkáj:J. a világirodalom egyik remeke, de jámbor é~ r endületle n
vallásos élete n, zsidó népnek dísze-büszkesége. Adja az ist en, hogy
e szomoru időkben példája minél többeket utáuzásm serkentsen
és buzdi ts on !
Budapest.
BARANY J ÓZSEF.

EGY IRODALMI EMLÉK A MULT SZÁZADBúL
. lHá~yás~ József verseket irt és a mult század végén élt.
Mmd a ket tenyt ,meg kelle állapítanunk, mert különben senki
som tudta volna. Es ebben a tudatlanságbn.n magn, a költő hibáH
lévén verselményei igen gyarlók Ö maga ugyan egykoron azt hitt:
volt, ~~gy u. u. _költeményei hiresekké válnak és ezt igy fejezte ki
.;\funkaimhoz cz1mü egyik versében:
Xe kívánkozzatok pompás Könyv-tárokba;
Jobb hely leszsz edéntes almáriomokba ·
lllert benn felejtenek amott a penészuek, '
De a pohlir-székben inkább észre-vésznek.

penészből,

Én munkáit nem épen a
de a Nemzeti muzeum
kön!vtári po~ ából, szed e~ tem elő, hogy bennök hpozgassak. Fen~~~~tett tulaJdo,nsaga m1att, Mátyási mindeddig életr:1jzának meg~l'OJara nem k'tlalt, pedig míí vei megfigyelést érclerneinek már 11zért
Is, mert sok bennök t1 korra és eseményeire vonatkozó, bár kissé
száraz adathalmaz. Legelső megemlékezik költőnkről Horváth
D?me a Kecskeméti Lapok egyik számában (1872. okt. 20. a 42.
szam~an. Emlékezzünk régiekről feliratu vezérczikkeiben ). Azt
mondJa Itt Mátyásiról, hogy a Kecskeméthez közel fekvő Izsák
helységében született, atyja református lelkész volt és ő m ga miut
11
gróf Fekete János magyar generális titokuoka nyugdíj élvezetében letelepedett Kecskeméten, a hol ifju korában a ref. lyceumot

lá LogntLtL volt. Munkúi közül cmliti a Magyar nyelv kimheltetését
(mely még a Nemz. muzeumhan sincs meg), és az említett főisko
lúbau kézirat gyanánt őrzött Mezei éjszakái és KaJászkaparéknt,
melyct a fmncziából átültetett. Irt továbbá három kötet költeményt is, melyeknek czímei: Semminél több valami (két kötetben.
Pozsony és Vácz 1794- 98) és A barátság és annak mesterségc,
egy tanköltemény (Pest 1821). Mikor született és halt meg, meg
nem tudhattam, mert sehol ez iránt felvilágosítást nem szerczhettem. 1828-ban azt hozza felőle a Hazai s Külföldi Tudósítások
(május 5. a 37. számban), hogy Kecskemét »Vár osának Tanátsa,
a Tudományos Érdemeket megismerni és jut:tlmazni Kivánván
Tek. Tudós Mátyási József Hazai kedves Költőnket, a l\Iagyar
L itt eraturában szerzett sok és jeles Érdemeiért, Tanátsi végzése
által fizetés nélkül, a Városi Lakosok közé vette és polgári jussal
megajándékozta.« Egy másik hirlap révén - Hazánk és a Külföld (1868. jun. 18. 25. sz.) - megtudjuk azt a kétségkivül érdekesebb hirt, hogy a költő népdalokat is teremtett és egy verseért
ruéczénásától, gr. Feketétől 500 ezüst forintot kapott. Költészetéről Horváth cs:1k annyit jegyez meg, hogy versei »nem birnak
m:1mclandó irodalmi becscsel, de erős magyar érzést árulnak el és
humorja minden dicséretet érdemel.« Toldy Ferenez végül A magyar költészet történetében (2. kiad. 402. l.) igen röviden és keményen végez költőnkkeL Itélete igy hangzik : »M. .T., ki üres
tan- és alkalmi verseivel még Csokonainak is nagy embere volt!
Pályáját »A b:1rátságról« irt nagyobb költeményével rekesztette
be (1821) az élve már elfeledett férfi.«
Hogy olvasóinknak itt bemutatjuk, több oka van. Először,
mert Mátyásileírja a, Kecskeméten 1794-ben dühöngött »!Zl'ael~r;ése feletti veszedelmet« t. i. azon iszonyu tiizvészt, mely akkor a
város nagy részét elpusztította. E furcsa elnevezése a tüzvésznek
talán onn:1n eredhetett, hogy az elemi csapás a zsidó negyedet
vagy talán a zsiwtgógát hamvasztott:1 el vagy végre ott keletkezett, :1 mire utalh:1tnak - kissé homályosan ugyan - a következő sorok:
De nints képzelődésemben oly iszonyn ábrázat,
Nints szóló tehetségemben elég bő magya1·ázat,
Hogy voltaképen el-mondjam, mint 1·émité 's l'Ontá el
E .l!r"IY"" Izraelt maga neve napja bráel:
Ugy szélledt miut a· galambok bátortalan serege. stb.
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Költeményei között., mclyek mnjtl btiumnjd m;tgy~tt· nyeheu
irrúk. igen szflmos az alkalmi ],öltemény, honnau aztán kitünik
rcndkivülnn.gy jártassúg~1. a bibliában. Az innén vett idézetek é~
rúutn1úsok az illető vers végén pontosan kitétetuek, mi épen nem
emeli költeményének varázsát és beesét.
Van végre közöttük egy da.rn.b, melyben egy nem rég lefolj•t
pörre sajátságosan emlékeztető vérvádról tesz említést, mit cg<~sz
terjedelmében itt közölni nem lesz núnden érdek nélkül való. A
yfgsorok ránk zsidóha nézve nem éppen hízelkedők, de ép ezért
nem is igen fognak meglopni senkit. .Jiegszoktuk. Egyszersmin1l
ki fog tünni belőle n. költői tehetség meglehetős hiánya és versclésének gyengesége.*)
Elérkezvén azért T,enyer' Helységéhez
Első szerentsém vMt a' S>:amos' vizéhe>:
l\Iás nap· ebédeltem Károly Yárosában,
Vóltarn Gróf l{ároli' pompás Kastélyj<lban,
Különös szP.pségü ket-tjót-is meg-jártam,
·s mig a' 1•onú lovak' V<Íltozását vártam,
s~at(·má1· vármegrének gyíí lése végződött
Rínk a látogató zápor-ként töltiiclött,
Azok beszéllettek egy szöl'llyü esetet,
Mcl~·től hideg leli-ki a' tel'lnészntet ;
H ogy bizonros Zsidók az iirdöggcl töltt>k
\ 'alami Keresztyén-gyermeket meg-öltek.
\ 'alóság a· dolog, mcrt a gyilkos fia,
Elárulá, miut folyt a· nít histöria.
Siót a· hóhérok-is, a, hol vérit 1•ették,
EgyneMny tscppjcit ottiUl felejtették.
De míg a· gonns>:~ág ki-nem stil egészen,
,Jú kezesség alatt b:íntúsok nem lészen.
Miólta tsak élek örökké hallottam,
N"oha mint költemt 1nyt lJümi Mallottam,
Hogy a' Zsidó Nemzetség élnr vaMsággal
A" Keresztyén vcrrcl, mintegy orvossággal:
\'agy talán eszeléis fejekben a ' forog,
Hogy a' Krisztus' vére, firknl rájuk tsorog,
·s abMI formálták ki r' hololl(l varázslást,
Hogy hívei' vért{t iszszák mintcgy máslást,

·*) lJdturi Dc~.•;; szegsz:'t.rdi taJJár vnlt szives figyPlmeztetni ezPn
passzusra, mely előfordul Pestre egy ,Jö Badtomhoz irogatott Lr,•elrm, a
Bétai és Errlel y országi UtazáHaimrúl.
l 70 l-ben czímii kiiltemény11en. (Második darab. Ylltzon 17D8. 125. - 127. ll.)

Errlt'lyből

-Itól
a k:.lnuint lt:g,YPH, ha c· elol o~ ,·ai.·,,
A Zsidú miud Pgyik kereszt-f;íra-Yalú;
~Ieet a1nir habnna ez, nk:h· OlTnss:í~.
ls;wnyodik tőle a júzan-nkoss:'Jg,
Nem méltó szenvedni oly boRzol'l<:lny \'alhi st,
~felyly hinne afféle ördögi j:nallást:
i't'm olyan ll}'a1·aly:ít nem lrhct gollClolni,
Uop;y ártatlan vérrel ki 1ne OlTosolui.
lnluíbb a Zsidóság nagyostM apn!stúl
Y rszsz~n-el, sőt minden falra hugyoz,·,stó!,
Mint·sem egy Kereszt)·én ártatlan magzatja,
Babonaságának légyen :ílclozatjn.
\'ag·y ha használ Yt 1riink Yalnmi bajában,
Elég borbél,r-miíhei)·t tahíl :írenchiban,
Ott jó pénzért akár itze számra ,-egye,
8 azért nem is bántja a· Nemes Yümegye
Vagy ha a · nem Kó.w· (s) krrp aluir ezeret,
A' ki fizetésért \"'~iga t n1ap;áu eret,
De lopva ne öljön, mert ha nL esméruek,
Börin a' kerékkel szekér utat mérnck.
Forelitom szavamat H'- eln·ií! kut.dra.
Z8idóról 'l"zi!JIÍII!Jra, r' sem kiilömbh p;Íra;
Jfert ki nem tnclja n"t eg-ész Ország-ban,
]\ini !t a· ki jürtns a· .\lagyar l'jH<íg·lmn:
Jiogy ep:yn0lutn~- T::l[pfn!J ~Vúrn;-1/onl Y~í. nn egyl'i)tll
TaHitatott cmbcr·htísnak ,:teJében. ·"· i. t.
])p

(R) »f{osu· annyit tés/.cn, n1int 'l'i.,:f<~. /p. A Zsítlúk l'snk ;~znkat "7<
;í!latokat, a nwllyek a· Móscs· tiinénytqlen JH'Ill ti lalmaztatna k, s bak a
magok :íltal le-öletett marhát és szürctcll hort tartják oll:·nnnkn:lk . .1
Kereszty,:n lfjus;ígnak a· blmlélylui>mkra nrzn· igen hasznos lenne
Zsidó ValLíf'nak ezt a v:ílogatús :ígazatj.lt régulánl \'Cnni. « -

Budapc8f.
llEuzoG :\L\xú.

JÚDA HALÉVI KÖLTEMÉNYEIBŐL
A biitlon.

Szomhati ének.

Kedvesemtől

kénlve kéri'm:
Mért kivánja ontni vérem?

Serleg ide! Bájnel ógot,
Kedyes szombnt, üdv tenéked!

Nékilitgyanó mondjittok:
Hagyjon, szünjék mar ez átok,
Szemem sorvad, alig látok,
Ujból rám szitll tán az álom,
S szenderembfln öt találom.

Hat szolgád a hétköznapok,
S bár mnnkátólleroskadok,
Egy-ket nnpnak littsznak azok,
Ugy szeretlek, szombat., téged,
Kedves szombat, üdv tenéked.

Megváltaná öt e lélek,
Száz haláltól biz' nem felek,
Öröm, lángom - nála elek
Ámbra, tömjén drága képe,
Szeme myrrha, szívem lepe.

Az első nap felmnnkára!
A szombat lesz munkám ára,
Isten arra áldást titra . ..
Kínom díjjalegyen éked,
Kedves szombat, üdv tenéked.
Szent napom úgy fénylik régen,
Irigyli hold s nap az égen,
Hétfő és kedd mit ér nékem ?
Nyujthatsz, szerda, sötétséget,
Kedves szombat, üdv tenéked.
A csütörtök már robeste:
•Holnap nyugszom•, szüm ezt leste
Reggelmég rab, s úr már este,
Isten ad majd vendégséget,
Kedves szombat, üdv tenéked.

Pénteken már kéj van velem,
Szent nyugvásom ma föllelem,
S ha küzdésem csak bajt terem,
Este nyugszom, kín nem éget,
Kedves szombat, üdv tenéked.
Az alkony oly kedves, fényes,
Az est arcza oly negédes,
Alma vár ránk, mézes, édes.
Hív nyugvást nyujt c1íszed, éked,
Kedves szombat, üdv tenéked.
Zsongjon neked lágy énekem,
Kéj napja vagy te énnekem,
Iszom, eszem, derült egem.
Kéjem, kedvem nem ér véget,
Kedv~s szombat, üdv tenéked!

Nyilként átdöf szép szeméYel,
Társa szivet tépi szellyel,
S nézitek ti kínom kéjjel?
Ám gyülöljön engem hivem,
Mégis hordja jánnát szivem.
Megvetem a földi éket,
Ha feltlin, éj, szent. emlókecl,
l\Iidön ölelt ... Most is éget!
Ajka mezes borra vára,
Csókom csattant gyöngy ajkára.
Szája rubin, csábos paráz,,
~íbor ajka bor és varázs,

Am megvetett. s szúrt miut darázs :
»Ejnye, ejnye, meddig innál?
Tán szám folytou borral kinál ?•
Bndape~t.

. ~r,.-,

TÁRSADALOM.
Országos zsidó-árvaház.
l\Iár akkor sem voltam gyerekember, mikoráb~tn a kezdődő
antiRemitizmus röpirab-ti először jutottak kezemhez. Mint afféle
naiv ember, kinek lelkiismeretét nem nyugtabnítja vétek, kíváncsivá tett engem is, hogy hát melyek azok a rémséges bünök,
rnPlyek miatt ki vagyunk, zárva, a templomból, hol »a nagy nemzeteknek a tisztelet tömjéuét égetik.«
Minek is mondjam nzt, hogy ott miket találtam ; én is keresztülmentem azon metamorphosison,melyeu, hála az ég Uránn,k,
keresztül estünk mindnyájan. Ugy tudom, mármost nem sok ősz
szálat hajt fejünkön, bármit írjanak is a kedvesek.
Egy dolog volt mégis, a min egy kicsit megütköztem, ez
pedig nem más, mint az a - sajnos, hogy nem igaz -- ráfogás,
hogy valamennyi zsidó egy szoroson együvé tartozó, közös czél felé
haladó nagy egyesületet képez, s hogy ez egyesületnek, legyen akár
orthodox, akár neolog - minclen zsidó tagja. Mondom kissé
megütköztem e dolgon, mert röstelltem, hogy én még nem nyertem felvételt az egyesületbe. Mért nem vagyok e nagy egyesületn~k _tee,ndőibe beavatva én is, kinek épen az a mestersége, hogy a
zs1do nevnek becsületet szerezzek !
Tán még nem elég érdemet szerveztem arra! Utána jártam
a dolognak, kutattam, kérdezősküdtem; testvért, rokont, barátot
egyaránt fa~gatt~m : mondanák meg, melyik, hol az az egyesület, a
melybe edd1g romden zsidó nyert felvételt, csak én nem, mért
zár~ak ki csak engem az egyesülethől, melynek - biztos - más
czélJa nem lehe.t, mint azonosítva magát azon nemzettel, melynek

körében (>], a zsicló vallást a m~tga tisztas(1g(1ban fentartani, úpolui
::; a valláss:.-:ülte intézményeket teremteni.
Nagyot nevettek rajtam. Vallúsi én1ck egyetértés ki"•züs
gondolkozás - olyan nincs!
l\Iár hogyne volna ( Van l•izon~·. csakhogy ez a mi megiilönk. Hát nem értünk-e minduyájan egyet a,hban, hogy üriiki"·~
pcr-patvnrb::tn élünk egymással, hogy n hol k(•t hitrokon lakik
együtt, mindegyik más móclon tesz eleget vaJlásos meggyőződésé
nek? N em értünk-e egyet abban, hogy mindenikünk saját es :wjárása után akarj it vallásunk életfúj át illomitani? hogy mig eg'része mereven ragaszkodik egy csomó ósdisághoz. melynek a valláshoz semmi köze, a másik része szégyenkezve fordul elmind
attól, mi a zsidóságra emlékeztet, s ha lethetne, még az orrút is
máskép idomitanú? Van egyetértés, van, ll e nem sok ben ue az
áldás!

*
E kornak tárgyilagos történetirója ha majdan leü-ja, hogy
az egyes vallásfelekezetek mily mértékben járultak a tLHlomún~·
művészet sirodalom előbbreviteléhez.mega!lja ~zámuukra is a mt'gérdemelt babért. De ha majdan a, magyarországi zsidó mll(tsuak
történetét akarja megírni, kénytelen lesz bevallani. hogy kunmk
olyan intézmények létesítésében, melyeket a zsilló >allúsi kiizi"·rziilet, közszellem hozott volna létre. nagyon szegény >olt.
S ivadékaink joggal allmlmazhatjúk roajel magukrn, a kiiltíí
szavait:
Tartottunk Yolna ös~ze! nem törölm:uk
Szemünkből mmyi fájelaimus könyüt.
A porszemet, mely csak nu1g:íban áll,
Elft\ja egy kis szellő, egy leheilet;
De hogy ha összeolvad, öss~enií, ha
Ily porszemekből ~zikla alakul:
A fergeteg sem ingathatja mrg !

Bünt kiivetnék el, ha azt úllitanám, hogy hitrokonainkban
ninl·s meg legnagyobb mértékbeu ajót~·konysitg iráuti érzék, Úgy
tullom, hogy ez - bizonyos rendszer szerint
már jóval előbh
gyakoroltatott, hogy a, mostaui jótékonysági egyletek divntbn.
jiittek.
Divatnak mondom, mPrt nagyon sokszor HPlll n zászlóra. irt
jels~t. k{>ppzj a ftíclolgot, hanPID :t szer«.>pliíknE>k feltüué. i vll!zk •
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tege. Xincs hazánkhan oly:tn szegé11) község, melyl>en ,, r 'her m
A""rl i.< t t<< vagy m:ís hasonló egylet nem volna, nincs az :1 szeg6uy
r.Riuó ember. ki :t jótékonys:íg önkéntes adójn alól ki akarna
hújni. 1\fiuek is sorolnám elő<' ténykedés megannyi módj út; fóny< ' ~
lapot lehetne összeállitnni azon jótettekről, melyeket egy év ahtt
Ü'Hzuck h:tz:íukban hitrokou:til!lc Zajtalauni rakja le ezer nyi ezer
ember filléreit a jótékonys:í.g oltftr[u·a, jutalmat azon tuilathan
nyerve, mclyet a jótett t[tmaszt benne. Szebb mórlon alig gynkorolhntó ez erény l S mégis kell , hogy fftj<lnlmas érzés támadj on
keblünkben . ha elgondoljuk azt, hogy a segélyezés mily szük
körre szoritkozik. ha elgondoljuk hogy a legtöbb fillér pusztán
azokat illeti. kik véletl enségből azon helyen lakMk, hol az adakozó. Ke1és azok száma, kik azokról i~ gondoskodnak, a kik a
falu v:tgy vftros határán túl lakn::tk. S hát oz ::tz olm anunk, hogy
jötékonysúguulcat manifosztáló emléket nem állith::ttnnk, oz az olm
auuak. hogy uagyobhszorü jótékonysági iutézményeket fővárosun
kon kiYül máshol nem létesitettünk Feltehető, hogy hazánk un.gyobb városaibau együtt véve lesz annyi vagyonos és intelligenR
zsidó, mint a hány a fővároshan lakik. S ha kérdjük mik azok, a
miket annyi" ész s erő « létrehozott, pirulva kell bevalbnunk, hogy
semmi. Budapestnek van egy csomó jeless a zsidó jótékonyságról tanuskodó intézete, de ez korántsem elégséges a sok nyomor
s inség hefogadására. Fajunk egyik átkát látom abhau, hogy a
zsidóság nagy zöme minden iránt mutat inkább érzéket, mint
tisztán zsidó közügyek szolgálatáhan álló dolgok pártolása iránt.
Vallásunk intencziójából folyik R magunk is azt kívánjuk, hogy a
jótékonyság gyakorlásábn,n ne keressük a vallásfelekezetet de a
saját érdeket figyelmen kivül hagyni: valóságos bűn. Igaz ~gym1 ,
hogy nem sok zsidó községnek ismerem boléletét, ele az ismertes
is elegendők arra, hogy következtessünk a többiekre.
S mit látunk ezekheu!
Nincs egyesület, legyen nz akár a jótékonyság, akár n, müvelődés, akár a közjó szolgábtáhan, melynek zsidó tagjai ne volnának. S _hogy. ezek rlacz{tra is szomorúságos szeropet játszauak
az.okban hJtfe~emk,_ nagyon is ismeretes. Az is csodálatos, hogy
~Ikor ne~zettes czelokra menuek felhi\'[tsok az ország lakosaiho:r.
h1trokonamk _közül is találkozik nkárhány, ki a gyüjtés meRters(•~
gére vállalkozik, de arról, hogy országos zsidó intézmények Í'nlckében, melyek tudvalevl\leg mind ncm:r.eti alapou úllók, Wrt(•nt-c
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nagyobb mozgalom, nekem nincs tudomásom. Az orsz. izr. uyu!.!
dijnbp, az orsz. izr. siketnéma intézet részéről kibocsútott felhivások legyenek tanubizonyságaim. :\fi ennek olm. nem tnrlom.
tán csnk nem az, hogy a magyar-zsidó polgártársnak E'lisrnerh<'
nem (•r ::tnnyit, miut a mús vallú:mé? .1 aj nekünk h~t így van.Inl'rt
aki magát nem becsüli, nzt a világ som becsüli meg.

* *
V>tgy három évvel ezelőtt mozgalom iuclult meg az irúut,
hogy orszhgos tauitói árvaház szeneztessék elhalt tauitúk hútrahagyottai részére.
A jelszó kiadatott és természetes, hogy a zsidó tauittJk c,;ak
ngy buzgólkodtak az alap megter emtésén. miut a más felekezetholiek. E tanév elején megnyílt az árvaház, ele zsidó fiú az ottn.ni
növendékek között nincsen. l\Ieg vagyok ugyan győződve. ha az
árvaházi bizottság az egyenlőség elvét szemelőtt tartotta 1olua. s
zsi<.ló fiú is nyer felvételt, ha folyamodik. De zsidó fiút. tanitónak
úrváját, erősen hisszük. nemis fog lakói közé az ármház számitani.
Borzalommal kell, hogy teljék el az ember, ha elgondolja,
hogy Magyarország 700,000 zsidója nem létesitett még oly helyet,
hova szegényül elhalt hitsorsosainak ánái elhelyezh etők volnának.
1\Iiért, hogy azok, kik népünkre lefoly[tssal bírnak, fel u em >ilúgositják őket, hogy a zsidó közszellom elhanyagolása erkölcsi tekintélyünknek mennyire árt?
A megvnJósulást áhítozó intézetek közül tán semmire sem
volna inkább nagyobb szükség, miut egy országos zsidó únaMzra.
'l'ény az, hogy a vidéki városokban a zsidóság 1agyouilag alább
szállt, s hogy a szegény fülelhöz tapadt zsidók száma, ar[mytala.nul
nagy; ezek árváiról gondoskodni elodázhntn.tlan kötelességünk!
l\Iegszüntek már azon idők. midőn a hitközség szegényeiről,
nevezeteseu ánáiról, elég volt olyformán gondoskodni, hogy
12 - 14 éves korukig »n;tpokat « ettE'k s azutún vil:tggá bocsátották őket. Keresztülvágták magukat sokan 1 lett is helőlük tanitó,
kereskedő, házaló. ha sikerült; ha nem, az se volt nagy baj, megélt
:tz a jéghátán is. l\Iosbnában ily készülts(•ggel semmire scm lehPt
meuni, s hogy ha ilyen eksziszteucziák mai napság is t:.í.ma 1luak,
azoknak okoznak f(tjdalmat, kiknek a zsidók nPvelt•se szivUkün
f('br.ik.

(',; 1.r irn nf<:r..1.

A főv(tros hiznuyos ut.cz(tin mnst is nagy számmal lrttltatók
fi:"tt:Ü gyerkikzök rongyosan, piszkosan 6,.; meg<löhheme khdi

magától a szemléHí: miből r lnck s mi leRz helőlük?
l\Iiheltsrg nélkül tétleusrghez szokva s olyanokkal t:'trsalko<lvn, kik fogékony keblöket t'dcs mércggel töltik be, csakhalll<U' öutu<htlan eszközeivé 'ftlnnk rágalmazóinknak s vdii k
együtt fájós sebeket ütnek Lccsületiikön. Ártatlanok küziilük sokan, mert n zsidó egyetértés számukra - sz:iuancló árvft.k szám{Ll'<c
mencdékről nem gondoskodott.

* * *
Egy létesitemlő országos zsidó [~rmház hasznos missziót
tcljesitene.

Tudvalevő, hogy a legnagyobb szegénység magyarországi
zsi<lóink között a müveletlenséggel többnyire egy helyen lakoz:ik.
Tegyük fel mármost, hogy felsőmagyarországi árvák kerülnének ide, tekintve az embernek azon vágyát, hogy az szülőföld
jén üti fel t[Lnyáját, évek mulva szép számmal bocsáttatnának
Yissza olyan ifjak, kik maclern zsidó szellemben nevelve, hfLtramnradt hitsorsosaik müveltségén töbhet lendíthetnének mint ezernyi-ezer irott malaszt, melyet amúgy is az olvas el rendesen, kinek nincs rá szüksége.
Egy létesítendő árvaház alkalmat adna arra is, hogy hitsorsosaink között olyan foglalkozási ágakat honositsunk meg,
melyek még nem igen elterjedtek. Nem volna szükség a növendék képességót és hajlamát elnyomni, de azért könnyü szenel
lehetne olyan eszméket plántálni belé, melyek a boldogsrtgrúl
való fogalmá,t helyes irányba terelnék
l\[ily üdvére szolgálna n, zsidóságnak, ha a rengeteg zsidóságnak csak egy kis százaléka iizné a földmívelést. N em néznék ol y
irigy szemekkel elleneink a sokszor szegény falusi kereskedő esiÍlogó holmiját ; nem kellene oly gyakran hallani a panaszt, hog.\' a
munkítnak csak könnyebb végit fogjuk meg. Számtalan ürümet
szereznének a véle foglalkozóknak, olyanokat, melyeket az eshetöségnek annyira kitett kereskedő nem ismer; derültebb hanO'ulat
józanabb világnézet töltené el kebleiket !
t:>
'

Előszámlálni azon megmérlwtetlr.n l1asznot, melyet ily intí·zet felállitása hozna lf•tn·, szüksí•gtt~I<·B <lolog. De Jw, múr Büst

nem is lehetne általa elérni. mint azt, hogy a magynrorszúgi zsirlókun.k egy kiiziis hajlí•ka volna. melynrk megteremtésr, fentartása és virágzóvá tétele minclny:.í,iának kiil.iis gondjút krpezi s
melyhen a zsidó összetn.rtozás és jótékonyság nyerne kifejezést,
már ez is mogérclemelné a vele vn.ló fogblko:dtst.
Korán volna még arról beszélni, hogy hol. mikép keletkezzék és tartassék fel e zsidó árvaház.
Osak annyit mondok: n.cljon :;\fagyarország Yagy 600 zsi!l(,
föl<lhirtokosa küzül kiki egy zsák buzát i'venkint, fejtsenek ki
azok, kik más - nem mondom hasztalan - ezéiért fáraelozunk
ez ügyheu is kis buzgalmat; a kiket megillet, értessék meg
népünkkel, hogy közadakozásból teremtett intézmények mily iidy(•ro válik mindnyújunknak, s tal(m mcsebeszéd csak, hogy nincsen zsidó összet:-trtás.
Bnrl({prsf.

Magyarország felekezetei az 1883-ik év népmozgalmában.
Szívesen és minél gyakrabban forelulunk a statisztika szúmaihoz. Meggyőzőbbek azok a néma szúmok n. legfényeseb h szónoklatnítl, a legtisztább okoskodásnál. Dc leülönben is krl/ hinni
bennük, mert ezt megköveteli forrásllk tekintélye. Van ezen kíviil
egy igen jó oldaluk, a;~, t. i. hogy ha valn.ki a belőlük vont következtetéseket nrm almrjiL vagy nem szereti elfogadni, anmtk jogn
és módjn. van :t statisztika számaihól új erellményre jutni, ha
ngyan lehetséges. ::\Iert a számokat elcsíimi, :t merre nekiink
tetszik, nemlehet; azok csak egyet mondhn.tnak, csnk egyet dícsét·hetnek avn.gy kárho1.tathatnak és igy a belőlük vont ellenkezíí
következtetések küzül is csak egynek lehet igaza; ennek is igazat
nem a mi rokonérzésiink, hanem ama sz(tmok bí!ségesen bízonyító
beszéde ád és ugyanez itéli el a másikat, de sohasem a mi antipnthiánk.
Szükségesnek tartottam ezeket előre bocsátani akkor,
midőn az országos statisztikai hivn,tal .f~vkönyvének legutolsó, az
1883-ik évre vonatkozó folyrunából kivúnok Pgynhnely népmozgalmi ruhtot mogvil:'tgítani.
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A nutgyarorszúgi s;: iilrN~;rk összes szállirt 1883-hnH (HorYát-Szbvonorszúg és l!'iume n r lkül :) 640,2 35.

Itató Pl, hogy a zsidóságot Pmez erkölcsi szitnoualra vallásúnak

A felekezetek sze rint való m egoszlás a következő :
A sztilcPelekezet

Hómai kat!J . . . . . . . .
Görög kat!J . . . . . . . . - ..
Görög keleti . . . . . . . . . .
..-\gostai e,-ang ..
Evaug. reform . . . . . .
l:nibírius .... .
l\Iúzes valhísu ..

tések
száma

1}21 ,7 20
6 9,8 36
88, 91 8
46 ,56 4
il 7,00 8
2 28 1
23,!)() 8

és természet ének együtthat[tsa emeli.

E zek kij:.~ött törv<:ll.) telen
-összcscn

l/ sz:lzalékok-

l\Iost pedig lássuk, mit moucl a házassd.r;oh statisztildja.
J-I[tz:tsság kö ttetett összesen : J 45 ,00-!, melyek a követkczűké·pen
oszolnak meg :

ban

2 8,905
5, 0 31
7, 26:)
2,8 70
7,429
26 il
7ií 1

S.os 0 /o
7.20 »
il.lG »
6 .1 6 »
8."3 »
11.74 »
3.14 »

E lszomoritó számok ezek; nemcsak a keresztény felekczetekre, kiknél <t törvénytelen gyerlllekek oly nagy mértékben
participálnak a születések számában, hogy úgyszólvún majdnem
mintlen ll-ik újszülött törvénytelen, hanem elszomoritó ránk zsidókm is mint hazafinJcra, júl tuclv<t ::tzt, hogy e tekintetben kedvezö helyzetünk rlaczitrn is csekély Rzámunk folytán cs::tk igen
kevéssé apad meg az orszftgos szám. A keresztény felekezeteknél
ugyanis a törvénytelou sziiletések 1883-ik évi átlagos sz(tmn.
8.4,/ '0 , n. zsidóké 3. 14°1o és az orsútgos szám 7. 70 ° 0 .
1\Iit bizonyit ez ( Azt hogy a zsidóságot épen nem lehet
0rkölcstelenséggel v::tgy bujasággn.l v[tclolni, :1 miut ez- s::tjnos
történik; ámbár távollegyen tőlünk, minth::t viszont a keresztény
felekezotek<>t n.lmrnók ugyanezen václd::tl illetni, siít készségesen
kijelentjük, hogy e djuk nézve kedvezőtlen sz(tm részben a kevésb!Jó intelligens népnek tudandó he. Alllqi ::tzonban mindenképen kiviláglik, hogy e tünemf>nyeket v::tgy természeti (ha úgy tetszik: faji) vagy valláserkölcsi indi tó okoknak kell heturlnunk;
s bármelyiket is foga<ljuk el a, kPttií lcöziil, mindegyik alkalmas
fegyver bizonyos vádak m'~gcdtfolús(mt. l\Iert, ha a törvónytelen
gyermekek kedvező HZÍtJIHtrányút ~t zsidóságnál a »vér« okoz:.m,
elesik a f:tjtabnság vrtdjn, lm pedig n vn.llás, úgy lehetc,tlc•u jú:t.:tll
észszel Mózes hitének demoralizáló tanokat Letudni. Ámde ld·tsógtelen, hogy az erény sem az emhenel IIGlll Hziiletik tuljnse11, HPill
rossz vérü népbe a vallás rtltal ho Hem olth:ttó í!s igy az se 111 vitnt-

P elek ezet

Húmai kath .. .
Gi iJ·ög ka th ... .
Görög kelrti .. .
1\gostai c,·ang.
]~vang. ref. ..
l 1llit:íritts .. . .. .
lVIózc s hilii . . . . . . . . . . .

_,\ házn sH>Í gok
szútna

66 ,906
U\ 2~) 7
:!0,47:)

11,267
22,331
(i l :J
;), l 7 7

liJZ<!k küzött o1yan, Jnelyet
legény kötött lmjadonnal,
volt

százn.l6kok-

összesen

51,-!cl ~'
13,.12 -1
1.),;)79
H,ii:!O
l G,7 7 7
315:!
4,18;)

ban

7G.~flotO

7cl.]:;
r

>>

7G. 0 " ''
7G.:; 0 »
7.~) '12

})

G:L,ll ,,
811.H7 »

Kitünik tehát ezekből, hogy a zsidó házasságok leüzött jóval
wtgyolJh az a rész, mely esetcklJcn log(·ny és hajndon kütüttck
frigyet, mint b[trmely keresztény felokezctoél. és ez igen fonto:;.
~zoretik ugyanis :t zsidóságot kapzsis[tggal václolni, kik a húzaHsiigot is iizlctnek tekintik. V:tjjon mely felekezPt rúclolh:ttó inkíthh
rzzel, n.z-e, melynél oly<tn házass{tgok köttetnek nagyobb szám bau.
a hol a péuzszomjat kiz[tró szerelcm vonz ifjuta leúnyhoz, vagy
talán azon felekezet, a hol szép sútmban vesz el a logénység
g:tzdag özvegyeket? Ugyanis a római lm th. hítzass[tgok 5.n szá7.aléb olyM, a hol legényhez megy uőül üzvegy-asHzony, holott
a zsiclólcnúl az ilyen ház::tssúgok csak 1.!1 szitzalékot te~znek. H vajjon nem valóubszinü-e, hogy iizregy ernber nem igen bp gazdng
leúuyt? m[tr pedig az ilyuem(í húzass(tgok a római k:ttholikusoknítl és a zsidóknál is egyenlűen 9. 6 százalékot képviselnek, a mi
ez utóhLi:tkm nézve kétségtelenül kedvező szám, minthogy náluk
a legény és hajaclon közt kiitött húzass{tgok egyrészt és a számos
elvúlás folytán az elvúltak házasságn m(tsrészt nagyobb számot
foglalnak le a sz[tzból, mint n katholikusoknáL
A mi pedig az elvítlást illeti, az -- ám húr leóros jelenség
í•H n. zsi<lúk közt arfwylal:tuul nagyobh számhan foniul elő küvdkP:t.lr·tí·R<>krn úpPn I!Pill alk:tlmas; IUPI't rsak természetes,
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hog:· n z em i neuter Y á ros Ln, n bkó. rmyagi helyzeténél fogY a is
válópert könnyebheu indító zsidók közt, kivált minthogy vallási
szn,bályn,ik is enyhéhhek e tekintetben, több n,z elvúlás, miJlt a
keresztény felekczeteknél, kik elé ily esetekben és főle g ;t szrg('t1y
n(•p el é sok nehézségek gönlülnek
l\[ellőzzük azt. hogy e helyett viszont mily n,r[lllyta1:tn többségben- majdnem kizáróhtg - keresztények élnek vn,dhftzassúghn,n vn,gy úgytól és asztaltúl el válva, és térjünk át :1 haldlozcísulcm..
Az 188:3-ik évben összesen 461,067 lelket ragadott el n, b:1lál
Magyurországon, tehát fl, születések (640,235) úgy viszonybnak
n, hulúlozásokhoz, miut - nem egészen pontosau - l l : 8. A hulálozások a hövetkezőleg oszl::tuuk meg:

Felekezet

Római kath.
Görög kath.
Göriig keleti ..
..-\gos'tai e\"'"ang.

E,·ang-. ref..
Unitárius
Zsidó

..

A haUiozá.
sok
száma

5 é,·en alól
lev ö

5 éven felül

232,998
00,130
66,255
35,546
6:1,16!1
1,424
11,515

124,!)36
23,323
32,325
16,7 56
29,!! 79
582
.),264

108,062
26,807

Ezek kö:1.ütt - - ,

:];),!130

18,790
33,190
832
6,28 1

Láthutó tehát, hogy mig u születésekben az öss?.es keresztény felekezetek 96. 27 és a zsidók 3. 73 százalékkal vn,nn:1k képviselve, addig :1 hnJii1ozásokb:1n :1 keresztény bkosságnn,k m(Lr 97.4D>
a zsidó-felekezetüeknek pedig csupán 2.r, 1 százn,lék erejeig vesznek
részt. Sokkal ismertebb c jelenség, hogysem magy:1ráz:ttm szorulna. Azokra, bizom a megfejtését ezen és sok más megfoghn,tn,thnnak, a kiknek kedvük telik benne a zsidóktól a fn,ji, társa(blmi
(•s vallási erkölcsalapot minden áron elvitatni.
BERi.~N\'l S .iJ\DOH.

A hitközségak és izr. egyletek.
Nem találunk Magyarországon hitközséget, molynok kebelében izr. egyletek nem léteznének. Az egyletokhon nyilvfLnul
felekezetünk egyik jellomvon[Lsa. 'I'ömörülünk a testi b; lelki
jólét érdekében. A ~chevra-lmdisft'<-k a halott:tk, »hikknr-r.holim ((

a lH'kgek, »maszkil-el-clál«, »ozcr·d;tllim« a szeg(•ny<'k ~ta lnuul
túra« :t szegény gyermekek érclekéhen jöttek létre, és m('lt:ín hii~z
kélkedhetünk azon tudatban, hogy egyik felekezet sem hűn·lkPtlik
:tllllyi önzetlen egylettel, mint mi zsidók. Az egyletek c:/lja képL·zi
:t zsidós:'lg féuyoldalát, ele nzok s:-.:úmríban rejlik, ki•últ a mai
körülmények között a jelentékeny árnyoldat
Hogy czélszerük-e :1z egyletck, arra határozott nem-mel
krll felelnem, ha n, hitközségek lényegót és rendeltetését aknrom
definiálni. Az izr. hitközség oly vaJlúsos testület, melynek rctHll'ltetése a vallásos szertartások:tt fenntartani, a tanügyet előmozdí
tani és szilárclítani s jótékonyságot gyn,korolni. Hatáskiirrbc
t.artozik e szerint valamennyi izr. egylet czéljaiuak foganatosítúsa:
minek teremtünk tehát sbtust a stn,tushan a különbözLí egyletek
alkotása ált ,J?
Ezen kérdés még hutározottn,bh :üakot ölt ba az :tLhnini::>L.trácziót vesszük szem ügyre. Némely bitközség kebelében ;) G egylet áll fenn. 1\Iincleniknek van külün helyisége, személyzetc, kün~·
velóso stb., melyek oly összeget nyelnek el évenként, hogy :umak
segélyével majdnem több jótékonysúgot lehetne keresztülvinni,
mint a budget többi tételei>el.
Ha a bitközség b az:ti vftlbhtot akar nngyobb összeggel himog:Ltni, vagy határon kidíllétező ínségen enyhíteni és c ezéiból az
egyletek közreremüködéséhez folyamodik, ezek nem ritkún m{·]t.ósúgukon alulinak t:"trtják a hitközség felsőbbsége :llá helyezkedni, és így mit közös erű lehetűvf• tenne, hajótörést szemcll
:tz ambiczion(tlis kérelések zátouyain.
A házi szegényeken mintlen egye~ egyleti pénztár sPgít
ugyan n,nya.gi tehetsége ~zeriut, dc ha ezen szétforgúcsolt kegyadományok kö7.pontosíttn,tnúnak, azokon a szegényeket alapusan
lehetne :t téli nyomor elől megvédeni, lehetne őket az egés;; fél
t:utn,ma n,l::ttt az éhség é3 birlegtől megóvni, míg a megosztott
:tnyagi erő csak futólagos, percznyi segélyt nyujt, és számos viszszaélések kü•etkeztében sok lliunkakerülő here absorbeálja a
pénztúri erö egy részét, a t:'nuogat:'tsra JJléltó és utalt szegény
csnlúdok kúl'Úra.
Nem ritkn,súg további 2 vagy tühb hasoncz,:Zú egylet e!/!1
hitközségben, melyek remlesen egyik-másik előkelöbb ember
ambicziój(m:tk kielégítésére lettek alkotva, és a surlódás ezeknek
hagyományos fővoniisa. A mellett tehát, hogy a halottak lelki
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~Olltloslwdni, a:~: C•lűku d( pártoskotla~i

_ _ ~éme~y :g:ylct toY:í.bb,í, m;ír :1nnyim Yittc, h ogy l><tjút kültscgt•n lill', korhaza,t rendezett be, dc korántsem azért hon·y nhl
ld
1 t ' ]'
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):l ll
c egc w apo JOn.rnert arm nincsen anyagi ::tlapj:t. Az cn·rlet 111 • 0' .
l .h
.
.
t--.
•1.",t
JH'm 1aslt n,t ki v::tgyon:íból ily abpot. .A hitközségnek (·s töl;bi
C~}~~cteknek nem engedtetik hefolyás :1 kórhúzra, tehát nem is
latJak m::tgnk::tt indítva az al::tpot közös erővel meO'tercwt ·
Ot cl. r
o
em.
t Isz .Ik _teh:~t a :<ó,rbáz. minden egészséges ember örölll ér e,
az egyich }Jenztar lmram - mcl;v nz épület és ber endezés karb~m .tarb1s~1ról és kiegészítéséről köteles gondoskodni. -- A hb lmi
:lJtnJt pedig zár1úk. Mily jótékony hajlék lehetne ez központosi~
tott pénztár mellett!
. ,

Y~tnnak

továbbá egyleti elnükök. kiknek egyedüli törekvése
nagyobb .vagyont kimutn,tni a zárszámláb::tn, és ezek vezetesc abtt csak Igen csekély részben tölti be ·1z co·,-Jct h' . t-' ' -'t
'iT
.
'
oJ
lV,t ,tS,t .
:-> ~ a.gyonsz~tpontás« rt J'elszó · ·t beve'telel- goo; " c' ·tc'l
· 1
, ,
.
" ' '
'
o··· 1 'Pallll'O <
megs~:rze~ere fordíttabk, már csftk azon ezéiból is, hogy folyóp6nzck h1anyaban, ezen ürügy alatt a segélykérvények elutasittathnssanak. Az egylet tehát mindinkább távozik rendeltetésétől b 8 snnké~t .k~vetkiízik jelleg~biíl, és a »jótékony egylet « sorsjegyi társulatta faJul. »Itt nJ' nrrszrk«
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Czélszerütlennek mutntkozik végre az egyletek, mint füo·.

g~t~~n testületek állás~, a hitközségele jelenlegi pártámyalat~i
k~zott. H:t valamely hitközségtől egy töredék bármily okból, dc
mm~er~.lco~· a vallá~szabac~ság védőpajzsa alatt, elszalmcl és i cr y

',' hrtlcozse_g a~y11~1. ~lapJát ~láá~s~, in~ézményeit szétrobb<t11 tJ:t
cs 11z. eladasadas orvonye fele ~aJtJ::t, mncs jogában nz egyleteklle~ ~tz_on_ egyletnek, mely legmkább az odahagyott hitközség
ta~~1bol a~l, az elpártoltakitt kebeléből is kizárni. Nom mondhatJak
nekrk
esetben r't
-']' 1 ·l
,
.az ..egyletek,
, . , melyek leO'több
o
1 n,t IS a appit
.
brrnak
es a hrtkozseg mtezmé•rveivel •t templommn] tl·
• J
' '
•• , s u. szaros
kapcsolatban állnn::tk, hogy: »ha ti vallásos meggyőződésből«
p~r·tolt~t,ok :l ~zon, hitközségti.íl, melynek számos tekintetben
~1egész1tő reszelt kepezzük, nem v~tgyunk kötelesek továbbra
lS benneteket azon rituális kedvezményekben részesítni mclyek
vallásos érzelmeteket ugy sem elégítik ki.
'
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Ne tn , :t mi kormányunk nzt nem engedi me~. Söt a C'honnJútdishk abp ~zabályait, mely egyletek teenclíJit :t templom, kúntor.
pttp, tehát :t hitközség intézményei u(•lkül csak képzelni ~cm
Jehet, nem lmgyj:t j óvá, h:t azokbau :tz egylet teljes függetlcns(•gc
a hitközségtől niucsrn kimondva, és ha n.zon körülmény nincs
ft'ltüutctve, hogy nz egylet tagjai ,olyan egyének is lehetnPk,
kik nz ill ető hitközség - melynek t~tgjai az egyletet ab.kitoWtk,
felltartj ák és vez:etni hivatvrtk - kehelébe nem tm-toznak.
A zsicló-hitközségek szétforgácsolását és ezzel bpcsohtban ~t tauügy megszorítását, :t jótékonyság megbénítását ellenben
nemcsak megengedi, de »a vallásszabadság <' elvénél fogm DZentesiti is a kormány. Sőt azt is megengedi, hogy az izr. iskoh:tlapból évenként ezrek forclittn.ssanak két zsidó központi hatóság
fe nntartására; de hogy az elpártoló frakcziók, romboló pártoskodásuk észszerü és jogos következményeit is viseljék, azt nem
engedi már meg a mftgas kormány.
l\Iinclezekbűl elég világosau kitünik az izr. egyleteknek
mostani czélszerütlensége. Oda kellene tehát törekedni, hogy
az egyleteket a hitközs~r;ekbe olvasszcík, rt.o egyletek pedig a hitküzs~<J kebelébül kiinclnló osztályok által helyettesittPssenek.
Temetkezési-, beteglátogatási-, szegénysegélyezési-, tanügyiosztályok, melyek külön fl.ínök, de egy és ugyaw1zon elöljúróság
és hitközségi elnök felügyelete és hatásköre alatt mint a hitl.:ö::séy
iigyei állanának, tökéletesen helyettesíthetnék és pótolhatnák
:t chevrn-kn.clisa, a bikkur-cholim az ózer-cln.llim és a talmud tórn.
egyletek et.
Ezen eljirás rnellett, külöuféle haszon Mramlanék sok hitközségre, ele magnkm az ügyekre is ; ugyanis
l. Az egyleti pénztárak központosítása mellett, és tekintve,
hogy a hitközség ftz egyletek kötelezettségeit magá m vállalja, képes
voltut számos eladósodott hitkö7.ség az Mvett, szabad rendelkezés
alatt állrí egyleti pénzek segélyé>el - mert a kegyeletes al:tpítványok ere<leti rendeltetési'tktiíl el11em vonhaták - a nyomasztó
terhek alM kibontakozni.
2. A helyiségek, szern(•lyzetck és iroda-szerekben megtabritott összegek lehetövé tennék a jótékonysági hatáskört kibő
víteoi, és h:tzai vúllnbtokra, a szegények támogatásár:t, a betegek
ápolás(mt jelentékeny összegeket fordítani.
3. Tekintve, hogy n hitkiizségi előirányzatok összeállitásá-

uúl l(i zúnílag :t szükséges kiathsok fl•tlezcte btl'tatik sZI'Jll cliítt
dc v:1gyonsz:tporitús sohascm jií \ ombin:ttióha, n.z egy<'s ltitkii;.s{·gi
tagok terheiu is lehetne könnyíteni . a menyiLcn a kivetdt :l\lúk
jóval kiRsebb összegekben \'olnánn.k m cgúlb.pítlmtúk, minL a mc· 11 vnyit egy-egy tag jelenleg külöufélc czimeu, de egy és ugyauaz1~H
zticLből fizet -

-±. és végre gátat vetne ezen czcntralizáczió n, gyakori kívú,lá::;okwtk n, h itközségek kebeléből, m crt ha le kellene a kiviclóknak mondaui :t jelenlegi egyletek ke dvezmé nyeiről is, sr.:'tz~zor is megfontolnák n, kiviclási lépést, miclőt t azt megtennék
és cs:tk :tzok pártolnának cl, kik csakugyan mlUisos meggyőződé~
[Übl wzéreltetnének; ezek száma azonLan oly csekély, hogy alig
találkoznék a nn,gyobb hitközségekben is a klilöu hitközség m egalakítására szükségcs tiz egyén.
Gyöngyös.
\VEISZ:IIA)I:-1

N.

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Tekintetes Szcrkesztőség!
::\liut n Jfa!)!J((I'-Zsirfrí 8?:ende egyik igénytelen ora;;ója,
múdom han léYén tapaszt:tlni, hogy mily éber figyelemm el ki ~é ri c
becses folyóirat a hitfelekezeti élctünkben felmerülő külöubözű
mozz:watolmt, mily készséggel nyujt olmsóinak tájékoztatúst minden, hiveiuket érdeklő ügyben és mily szakértelemmel vitattatik
itt meg a hitközségi életbe vágó miuden kérelés: én is szabad~[L
got veszek magamnak a Tek. Szcrkesztőséget jelen közleményemmel terhelni, remélve, hogy a jelenleg napirenelen levő auy:Lkönyvi ügy minclen külön felekezeti ügyeiukért énleklődőt élénken
~·ogla~kozt~tván, nagyrabecsült olvasói közt akaelhatnak olyanole
Is, lnk nz 1zr. anyakönyvvezetés rendezése czéljából kiadott miniszteri szabályrendelet foganatosításán:tk utjában álló 1whézségcket ismerni óh:tjtván, érdeklődni fognak az iránt, hogv h:tzúnk
e végső, hiveinktől igen gyéren lakott részéheu mily vis;ouyoklml
ta,lálko~ik ~ nagyfontosságu rendelet, és hogy mily akad[tlyoknak
n_ez ehhe Itt e bérczes, a központbau csak igen kevéssé ismert
VIdéken. Id~ ~artoz~ak: Url·vro·hPl!h Nrlf!.'J-1\iil.:üllü és C-ik 1111'fJ.IIC)
melyek egyikeben smcs val:tmi számba vehető izraelittt hitközség.
E megyéket tisztelt olvasóival annyiban, a mennyiben ezek a
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folyam:üh:m le Yű nny:cköuy ri ügy remlczésénél kkiu tL•tlJe ,iiih1 tu ck, tehetségem szeriut ismertetni, czélja jelen sornimuak.
Lakhelyem lévén az itt fehorolt megy\·k izr. lakó; IU!:(Yohb
r{~~z(·nck központi hitközsége, külihlÖSl'n l \harhcly mc~yC•twk.
mcly egészen az el'rlií-s:d-ff.tJiint.'Ji mbhi-kerülethet tartozik, \·s :t
tőle egy órajárásnyira eső s a neyezett magas r endelettel az anyakönyYi kerület székhelyeül kijelölt ]Jiiziid- r:;f11lu községgel \•IL'll k
lisszeköttetésbou áll: e körülménynek köszönhotem, hugy :1z anyaköu:pi kerületnek f. évi február 10-én Böziirl-Ujfaluu t:ntott :tl:tkuló gyülésére megbiva és a jegyzőkön,p yezetéséYelmcghúr:t
'ettem. Ez alkalomm:1l eléggé móllomhan volt, legközelcLbriíl
mPgismcrkedni :t nehézségekkel. . melyekbe :1. szúban le1ű mini~;.
teri rendelet végrehajtás:1 e kerületben ütközik. Utlmrhcly mcgye
egész területén alig lakik több 100 iz r. családnál. belc~zámítra
még a hözöd-ujfalvi szomb:ttos prozelitákat is. Az t'gész mcgydJcn
csak Bözöd-Uj falun van r endes izr. imahúz. EzenkiYül b kik m{·g
8zt-ncmcterPII vagy 12 család, a többiek pellig szónúnyusa n lakn:tk az egyes kö zségekhen, sehol sem kópczye említésre m(•ltú
gyülekezetet. E mellett még egy jó ró~L:e ozL·kuek - 23-3ll cs:tlúll - igen szegény is, egy másik réöze meg ninl'~ is úllautlúan e
mcgyébcn lctclcpelhe. Hogy :l. töbhször említdt mag:-ts mi11is;.teri
rendeletnek ily körülml'ltyek közt eleget tenni l'pl'n a ll'ltctctlen·
s{•ggel határos, nagyou könuyü lJcbizonyít:lui. mik\·ut ezt a mundott :wyak. krrlileti gyülésen tapasztalni is h•hPtPtt. Hn (':'l:tk ·101l
frt éYi fizetés is álbpíttatik meg egy mús Yi1lékrül ml'ghinttlllú,
csakis a r eá rnh:h:ott hímtalnak élű, a" anyak kerület ~ú·khely(•n
bkásra kötelezett, és a kellő 11U:tlillt·:1ti1Jv:tl hirú anyakönyHezl'tií
részére, :tkkor is esik középszúmmal egy-t·p:y l'salútlra 4 frt, :t mi
-- ha Jigyelcml1c rcszszlik, hogy I'ZCU 100 l'snl:ul, melyek a ml'~ye
136 közs('gúben rs Dlharhely rendezett tan(trsn YÚrosúh:tn szet•!t•szét bkuak, hol egy, hol két t'StÜ[ul e~y-t•gy küzs(·ghPu, mgy akúr
három fnlum sem esik egy izr. lakos, és ennél fogm már a le~lL•
uycgesehb felekezeti intl>zmények, u. m. metszü [•s tanító tartúsa is
mily nagy úldozn.toklml júr, ezcnkirül rabhit is Jizctni és imah:'1zi
kiiltségeket viselni - h:t mind ezt, mondom, összPvetjük, künnyü
lesz belútni, hogy e;r. a 4 forint is el(.g nagy teh1•r. Hát ha mí·g
szúmbu wszsúik azon körlilméuyt, hogy a lakossúgnnk, m{u· t. i.
az izr. l'salú\lolmak, egy jó része a megn.dóztatásra képtelen is.
A;. előadottakhól e szeriut elrg világosan látható, hogy az
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I'('IHh'lll'~l' l'f.f>l,i;'thúl, lllint JllÚRut(, úgy i(;f; j ~ piÍLinl;rt~kP!l(•~l'l' h•s11 s;:übwg. Bé~t~l'mri\l :twn igrnyt<• lt'H nt'•;r.dl'(,
knl't~k:ít~fa(.n:ím. hogy qJ;{•st~ lldmrhdy 111egy<' csntoltn.tn i'•kasxo111 sr.(•d l\I:tros-'l'nr<b llH'gyi'•hC'r. ós <'Htu•k Hhm·Jwly mrgyi'•hrr. kiizP]
c•sil tiihh kiizs(•g<'\ 0! c•gyii t. t /•,'J',ffí ,<.,'::rllf-U,i;iiJ'if/J ~z (• kiH•Iy ly d u,i
any:tkiiii,Yvi kerület ab.kítt:ttnrk; 'n.gy p0dig, ha. l Tcha.rhdy lllt'u~·rnl'k minlkn (tl'On hilün iiniíll(J nny:tk. hrülctuck hll lr nHic·,
:1 k kor <'llg<'d tr t nék mrg :tY: rnllí-si':L-gyürgyi ralJbin:tk, hogy n:r. ;'t !tnh
<' IIH'g.)<' r(·~r.{•n• r<lllig i 1-1 viselt :tnyn.kii nyvvc:wWi hivatalt t' wf,;Ítl i~
\ist'llll'sSl', :w(•lkiil hogy sr.(•khcly{\(; Bözü<l-Ujf'nlmn, mint ar.
:111"\<lk. kt•riil<•L sr.(•khcly(•re, kelic>~Hi'·k úttmuti<'. JDrrlő-Nr.t;-(hiirn·y
kii.liinht•n is igen kiizl'l r~ik Böziic.1-Ujfal uhor., és a két közs(•; s;,~:
bdntlanul rrin!.krzik c•gynuís~a.J, ÓR 1'7. ntólJhi Plőhbinck Vi<]{•J<(•Jwr.
sz:imítfa!ik, lh·{•Jt itt a heti \:Ís;í.r. a postn., a patilm é:> n.z orvo~.
l lo~y k ü li\ nhii:r.íi m0gyi'·k tPriildéhcz brtozó községele C.rJ.IJ :tuy:tkiinyvi h•riikLct; ké•pt•zr.t'HPk, a.z itt e megyékben, hol ar. ily kii;~,
s!•geklll'n i:;, mint Ilutga Bii:r.ü<l-U,ifalll, mclyuek alig v:tn több
lakosa, mint ar. anyaont~itgu;w <'gy küzépnagysrtgu város egyik
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ttkz:'J,i:'tll;tk- 3--J. f'dC'k/'r.C'tnck V:tllll<tk gyitlekezctei rs ezek 1<•]R l O küliinhii7.í\ nwgyékhrr. hr!m:ó községekben lakó
hiYPik ré•s:r.f>n• Yrzrtik ar. anyakiiti}'\'Pt - ez eset itt épPn millclPnnapi dolo~. ::'lliért IH' lll ll'hrt.He rr. tc>lu'tt ami hiveinknél ugyanazon kiirülm{•Hy<'k kü7.t :>

C::; ik IIH'gy(•i•l'll s;~,inti'•n l'sak kf.t hl'ly (·nl, 11td t'IIII!t '" .
'l ~i/.'1.'/"s (•s /l//;,k 'l'iilg}"I'~Cn laklt:ttik :iO lill izr. •·,;a]:icl ,;~ c!!yc·l•

ar. i1. r. f<•leh;,:C'ti Í'IPthcn szprcplíí lPgsziik~i·g<•st·hb int\•znll.'llY<'k
kiizt nyih:'tno~ iskol:U is tartanak fc>ntt. Hékúson :?ll , sal(Hlra (pltl'tií a r. ir.r. l:tkossúg súma. A tüLl1i kiizségben 1wclig lilL'!! !!Y<'
l'l'hhL•n tnl;í,]hntók hivcink, mint az cliíhhi ncrPzctt két nJPgyl·hi'IL
Any:tk. kerülPti sr.ékhdy: Tiilit/1''" és any:tkünyrrzPtőjc ar. ittt·ni
iskul:t rt>z(·rtauítója.
::\fell<•slc•g felemlítendőnek tartok még 0gy kiiriilmc'·nyt n
folyamatban l0rő ügyről, n. mi izr. körökbl'n nwgfc•jthc·tdh·nnl'k
fctsr.ik. (•s :t kiizclcbLről énlt>hltckrc kínos henyom:bt [Plt. 1\:isKiikiillií megyébru két ;1ag,robh hitkiizsl>g Y:lll : !Jics(;_, .....:·t If, í"'"''
és l luss::ús;;ú (Langeuth:d), eliíhbinrk, hol t/n,1;1'·!/ r aMi 11i11,·s.
az anynkilnynczctés jog:t tovúbhm i>; lll<'g:ubtott. utóhhitól pc·clig,
ll!il' mMit lru·t és szintétt jdcntélwny hitkiiz::;é•g, c jog megt:tgacltatott. 1\Iély ti~ztclcttcl sLlJ.
El'dii &.1-G!JÜI'f/!J·
AnHAil.\JI Ltt'oT.

k(.I'Z<'Í

Ullvarlwly mcgyl>nPk fPntchb rlíí:tclott viszonyaihoz némih>g
h:tsonlítanak :t sr.omszrcl Nagy-Ki'tküllő megyeick ILt is cs:tk ké·!
hely ,iühct zsidó HzPmponthúl LPkintetbr: :t mPgye sr.(•khdyt•.
"'''!/''·'l'fÍ l' és J[,.rf!/.'1''·'· Í~rtc•si'tl(•st'ltl s;,:c•rin t Plőbbibcn :tlig bk ik
tiihb 5-(i ir.r. <·s:Llá<lnúl, tehrLt Heniinikép Rem alkothatnak bitközsí•gd.. }\fp<lgycseu a:r.onl1:tn m:'u· oly sz(unha.n v:wnak ltivPill!,,
hogy a ~ziikséges fPlekrr.Pti intrzmények fPntart:'tsár:t is k6prs 0 k,
í·~ ('llnPl fogm rPnrlC's hitkiizsí•g<'L kí•ppznek. 1\Iindkettő: ~l'gl'si"Úi'
é~ l\[pdgycs, :tnynkiinyvi H;t,Í>idtclynl 1an kijclülvc, (•;.; :tz :tuyn.kiinyvver.etiíi rftln~t:b'ts mindk(•t lwlyen m<'gejtctPtt. A7.onktn ;1
segesvári any:lki\nyvi kc•riild lll'lll lhf·n kf>peR a mcgr:'ilasztot.t
any:tkiinyvvc>zctíí(. <lijj:tr.ni, mint 11allom, <'Z nkként almr mag:'m
segiteni, h"!!.'/ 1/Z. i::l'. ,:.,f.·nlfli 1/,1/,JIJií/ SP!f/l,l!f ,,.(:/:;'1'11. A kérdé•s
azonban itt nagyon könny<'ll mrgoldható. A két keriih•t egy llH'gyéhez tartozván, ezek is, mint <'Z múr orsr.ágs;~,ertc törtúnt ,., ,
br11letté olvadh:ttuak.
' ·1·1

,J cg,rz(•kc• azon i t~r:Lclit<L anyaküny1 i kcriih·ll'knt•k, melyck
alakulúsát a vallús

(•t;

11lt'g-

közokt:tt:íKi m. kir minist~kriurn tndum:·lsul Yettt>:
'.Folytatá,;. )

l~ l. 8.~rtlnui,·-X,'mcti. •~z<ltnl>Ír nt.) Elniók: ~]liC;,!:t'l ,\dolf. .\nyakiin}'I'\"I'Zl' lii: ~lanrlelh:Jnlll P:ll'ka,; mhhi.

l ~2. il-:ú/11, (lUc" m.) Elniik: l<'iirsJ, ,l. Li p•'• t. .\nyakiiii,~"I'I'<'Zl'tii:
l:' l ra"l'l' ll. L. rabbi.

l8:l. l'al'llhul!f· (IHcs 111.) l':IJciik: U•'lll<'t' ~:inml'l.
k\inynczdii: l~ótl~r Jakab tn11itú.

ltki!d<'tli'H

anya-

l ~·l. Him<~.<zr 1,·s. Göm\ir m.) El11iik: f1rii11h:tHill J,·,z~cf. lrlPigleuf's
a 11yn kii11yn·pzrtö: (; rii11fclrl :.\f,'n·.

l ~5. l'u/1/ol.·. (Giinüir m.) Eluiik: Hot h .\rmiu • .Anyakiiu.l'\'\'c'zl'lió:
'l'annt•nh:tHm ,Jakab rnbbi.
1 ~ (). 'l'is.~nlr·:. (<Himiir m.\ Eluiik: Hiihm Jr'.z~cf. Anyakiinyvvez<'tÜ :

L ..,J,.,., ... Gábor

rabbil,clycttP~.

1!:\7. Rima.<~m/1/)(}/. (GönJiir 111.) Elnük: Di<·kmann Igutícz. An) n·
kiinyv\'l'zl'lii : ~inger S. Leo rahbi.

tHS. Ka/o.wa. (Pest m.) Eluök: Dr. \V cisz Simon. Anynkiin) vvc-7.dii: Wolf ,József rnhbi.

1~:1. Or8ul'<t. \ Kr:h•"ó-:-\~iiréJlY lll.) Elniik: Dr. N:íclaH lgn;ÍI'Z. Ide·
iFh>n<'' anyakiiHynczctli: Szö1·ényi .•\.llolf polg·ári i ~knlaí tallitú.

1:10. f'ac8cl. \Kra~~\>-Szllrény m.) Elnök: IIirscll] Mór. l•l••ig-l<' <H'H
:lllyt\kcillynczdti: Lihry Izidor ,·a lhí~tanitú.
l :l l. Llf!J08. (Krassó-S;r,öré ny m.) Elnök: Jfolczn cr .\.clolf.•\nyal<<inyn·czctö: 1\'ci;;z :-;almnon rabiJJ.
18 2. ll:aránscbrs. (Krassó-S7.örény m.) Elnök : .0f<'ll<'l"<'r Ign;le;r,.
ldc•igkllCS anynkUnyHczctö : Szörényi HcJJÖ vnlHstanitó.

183. Bálinc.~. (Kra ssú·S~ö rény m.) Elnök: \V cisz l\Icír. l<h•iglcnl'H
an.'akiinyn·c;r,ctö: Bemstein l\[ór tn,nitó.
181. rJral"Ü'"'· (Krassó-Szön'ny m.) Elnök:
•\nyakliny n-czctö : Rcitmnnn Bcm>lt mbbihclycttcs.

Bclp;ní•l••r J:íno~.

18."\. Cdrurf. (Biha r m.) Eh1ük: Katz l\!;ldon .•\nyakönyvvezetii:
rri cdmann Jakab rabbi.
19 G. Teke. ( l 'j k erület, K olozs m.) Elnök: Kain Mil11liY . •\.nyn.
kcin.Hn'zctö : KelJer II. rabl.Ji .
•
•
l :JI. lúipo/Jl(is-_\'yél.-. (Fc,Vr m.) Elnök: Frank l\f;lrton. Anyakönyv·
vc•zdii: Klein Lipót rabbih cly cttcs.
l :JS. Tis~a-Puldnir. (B.ícs m. ) E ln(ik: Gros~ Ilh's .•lcnyakiiJl )'vvezl'lii: llere;og Jakab mlJIJihclycttcs.
l 08. l'iíspii!.·-LadúnzJ. (llaj<ln m. ) Elnc>k: l~úlh Júzsd'. "\. ny:cköllyv
,.,.z,•tii: HnBcDbcrg József ralJLi.
200. F'r}/rhs. (llajrlu 111.) fO:lniik: 1\'einbnger Fcn·n~;r, .• \n yaki i1,,n
\"l'ZI't•'i: C~illng )Jildly rabbi. ( l'j kl'riilet. )
201. lj-P,j/ri<Í. (S~ ahoh·H 111.) Elnök: Ji\',gel Jgn;lez .•\llyaköllp·
,.,.z,•tö: i3ilbermann Fercncz rabbi.
202 . •Yogy-l\li!ló. (S zalJnles 111.) Elnök: Kohn S;lmuel. Irl.cig·lenl':;
:cnyakiinyn·ezetö: Benedikt Brrmlt.
~
203. Banúny. (Szauoles m.) Elni)k: \\'ciszhaus l\Hrton. "\.n yn
kiinyn·ezdö: Rein ic z Ábrabtlm rabiJi.

204. R!Jir-Acs(ul. (Sz~lJoks m.) Elnök: Sehwarcz Ign;iez. Anyaköllyvvezctö: Rosrnsamen Ann in raiJlJih clyettcs.
20.j, Tis.w-Dar/a. (Szabolcs m.) Elnök: KrauB7. lll'l'n:it. Anyak(inyYV<'zl'tij: Briszk Salamon raiJIJi.
20 H. Pddl-l'isó. (l'.j keriilet. l\I:ínunarus lll.) Elnök: Polhík ]\[;Írk .
•\.nyakönyvnzetö: Güntzl<•r Kímnrl rabbi.

.:!07. D,·ayomérfula. (l\r;íramaros lll.) Elnök ,;s id. anyaköny\'l"<'zútü:
IGhán József.
208. l'ohinlca. (JHcs 111.) Elnük: RoscDstock Lipót. AllntklillYVVL'·
zetö: Deutsch lllanó rabbi.
"
·
209. Beazterc::e. (Beszterezc-Naszúrl m.) Elnök: ({ ole1stcin Antal.
Anyakönyvwzctö: Hor(Jvibl ,J,.l :ii rai>IJihclydtcs.

:! l O. r':i-Amrl. (Tf'lllf'~ 111.) Elniik: Dr. Pnlh\k :\J,·,r. lclc·iglc•'"'" nn.1 a·
kiin_l"l'\"f'Y.Ptö: Frcnnrl Arlolf.

211. .Pelu'rtemplorrt. (Temes m. Elllök: Kohn L:ÍY.tÍr. Icki glcnes
:wyHkiinyn•ezetö: SchDalJel József titk;ir.
212. Xar;y-Iionrlfl. (Szolnok-Dohoka m.) Elnök: Schwarcz ~lúzcs.
J,lciglcncs anyakönyvvezetii: .Fényes l\Júr.
213. Kúrtics. (Arad m.) lrl ciglcncs an.c·akiin_I"\'I'Czető: l'i clllcr A1••
min tanitú.
214. Hát-<zrr;. (IInnyacl m. ) Eln<lk: K atso,-i tz Antal. ltlciglenrs
nn"·nkfinyv,·czetö: Hirn Ntltluín hittani tó .
215. AI:;?Jor;!J. (IInDyad m.) Elllök: Salamoll Fcrcncz. Ideig-1<'1"''
allyn künyn·czetö: Fricdmann József.

21 G. Vojda-llunyrrd. r Hunyad m.) Elnök: ITersch Gergel~-. I<l<·igl<'nrs
anyakönyn·czetö : R osenfeld J úzsef Yallástanitú.
Y-ető

217. Szcísz1'áros. (Hunyad m.) ElnUk és ideiglenes anyakiinyn·p: Rciss Albert.
218. Petrozsény. (Hunyad m.) Elnök: Ulimann Li pút. I<lciglcllr:-;
Le11gyel Antal tanitó.

n.nyakih1 p·vezető:

2 19. Szabadszcí/lcís. (Pest m.) Elnök: Scl\\I"Urcz Eli;\s. Anyakün.n·vczctö: Kalisch l\Iayer rabbihcl:·ettes. ( t''j keriilct.)
220. Lo ~·asberény . (Fejér m.) Elnök: "~ci sz Ríthún . Anyakl>n.\T·
\'Czctö: Taub Jakab rabbi.
221. B enerlíl.·e. (Bereg m. ) Elnök: Perlstein Benjámin. An,,·akün.n·vezctü : \Yeisz Áron rabbi. (l~j kerlilct.)
222. Jll.-Iúísoony. (Bereg m.) Eln(ik: D;íYid .t\.brah;Ím. Anyakiinn·I'Czctü : FriiDkel .\.ron rabbi. ~
223. JI<indo!.-. (Szabolcs m.) Elnök: Rochlit7. Dtívill. Ideiglene~
a nyakönyn·ezctö : Elef<ínt Ign•Ícz.
224. Tisoa-Li;"!.-. (Szabolc~ m.) Eh1ök:
kijn"' HCzetö: Friccl Jakab rahl.Ji.

::\euwirth Júwk Anyn-

225. Biid-&ent-Jli/uily. (Szabolcs nJ.) Elniik: Krcsch Ign;Í~z. Iclei~
lcnc~ allyakönyn·ezetö: Rosenberg Jaka h tnnitú.

22 G. Pu/oclw. (Sáros m.) Elniik: Lencittag ~Ianú. Any:tkünyn·c·
7-dií: (;ol<lberger l\Iózes rabbi. (l'j kerlilcU
22 7. lléthcírs. (Súros m.) Elnök: Sziis:r. ;'\[. Anyukönyvvezető: ~la rga réten 1\-Hrk rabbi. (l'j kcriilct.)
228. Btrze,·ic~e. (Sáros m.) Elniik: "liiller Izrtiel. Allyakönyvvczdií: Ehrenfelcl Stíndor rabbi.
229. l'<icz. (Pest m.) I. Elnök: Steiner Igllácz. Anyakönyvvezl•tij:
l ' llmann lt'rigJ·es rabbi. II. A v>Íczi orthodox izr. hitkiiz8ég iLh•igleues
anynkiin)"l\"l'zctiíjc: Stein Júy,sc•f vnlhbtauit<>.

A ~i'lDÚ .IN\,\Kii'\\\' BK HB K D E~É N B.

~30. p,:lr!Jyhá:o. (Pü:<t m. ) Elniik: Ctiillag 7.tiip;montl. ldeigleues
a nynköny n ·ezetö : Sch11arzenberg S,imnel ra bbihelyettes.

231. &cnt-Endn (Pest m.) Elnök és ideiglenes anynk ünynczetö :
l!'ischer Fiilüp.
~32. Tas.<. (Pest

m.) Eluök és ideig!. anyakönyvve;~ctö: D:l11Cl'

Salamon.
233. Ujpest. (Pest m.) Elnök: l<'ricdmnnn Ármin. Idriglcncs anynkünyvyczetö : Ziffer Ede jegyr.ö.
2 34. },T<lcluclvar. (IInjdn m.) Elnök: A nádudvari izr. hi tk. rlniike.
Anyakönyv ,-ezetö: Schick Jakab rabbi.

É R TES Í T Ő.

233. &crencs. (Zemplén m. ) Elnök és Ideiglenes anyakiiuyv vezctö:
Stern S. l\Iér.
236. 8.-A.-Ujhcly. (Zemplén m.) Elnök: A s.a.-ujhely i izr. hitk.
rlniikc. Anyakönynezetö: Lö\\· Lázár rabbi.
2 3 7. Csorna. (Sopron m.) Elnök: Ifju
><etií : Kohn Farkas rabbihcl~·ettes.

·wcisz

Mór. Au yn kiin yvve-

238. ]{apunk (Sopron m.) ElnUk és ideiglenes anyaküny,·vezetíi:
Biringer Bernát.
239. Beled. (Sopron m.) Elnök: Fleisnmun Mór. Anyaköuyvvezetö:
[<'ellmann Jonchim rabbi. (Új kerület.)
240. lúu·~a. (Abauj-Tornu m.) L Elnök: Dr. Kain D:ÍI' Ítl. Anyakönynezetö: Liebermann Kálmán rabbi. - IL A kassai orthodox iz
raclila hitközség anyakönyv,·ezetöje: JnHgreisz Mór rabbi.
241. Xa-<zórl (Bes><tercze-Naszód m.) Eluök: az cntralUmi izr. hil
kiizst:g elniike. Anyakönyvl'ezetii: Löw 1\r.írk rabbi.
242. Ó-Be•.'sr. (B:'tcs m.) Elnök: Freunll Júzs~f. Anyakilnyvvezetií:
<!iinH Jgnácz rabbihelyettcs.
243. Kajúszó-S:cent-l'éter. (FejC:r m.) Elniik: Krausz i\Iór. Anyakiinyvvczetö : Fried 1\Iór rabbihelyettes.
244. IJiiszÜ7'7rlény. (Hajdu m.) Elnök: Fried Simon. Anyakünyvvezetij : Fried Áron rabbi.
245. Hadház. (Hajdu n1.) E lnUk: Horowitz Lnjos. Jdei;!,'leucs anya-.
könyvvezető: Rosenberg Jgnácz raiJbihelyettes.
24. 6. Hossccúaszó . (Kis-Kükiillö 111.) Elniik: Nussbamn Em:'tmwl.
Anyakönyv,·czctö: Grünbaum Ábraluím rabbi. (Uj kerület.)
24 7. "1ranyo.hl!egye-<. (Szatmár m.) Elnök: Hotienbaunl lzraPL
Anyakönyvvezető: Gíusberg Henrik rabbi.
24 ö. 'l'iirül"-Becse. (Torontál 1n.) Eln<ik: Dt·. 1\littelm:tnn N:índot'.
Anyakilnyvvczetö: l'ollák Fiiliip rabbi.

Országvilág.
A pesti zsicló kórJJáz li:lS."í-Len.
A most kiadott jelentésböl, melyct d,·. n,/l·e Gyula egyet. tnn:ír,
mint a kórMzi bizottság elnöke c's kórházi ignzgató szerkes:~.tctt. a kG1ct
kezU közénlekü uc1atokat közöljlik
A kórházi orvosok a mult é1·ben 9,183 j:írú beteget kezeitek, c><ek
kiizt 1olt keresztény 3321: 35°/ 0 . Fekvő beteg mlt a kórházlmn ~:J!j
(1884: 838), kö;dök keresztény 54: 6'5°/ 0 . Ben:tdett hctc~·:ípol:bí 1lij
czimen fo 0:14 frt 5o:kr., ( 1884: 4 820 frt .·)o kr.). kúrluízi küul:í;;okra fordittatott 20,056 frt 50 kr. 1\Iiuthog,Y u "zcgt'nyon·o,i into:zn:n_,. ta1·a!y
442 9 frt 5 krba kerLilL a zsidó község ~s a ehc\Ta-1uu.l1 . . a kU;.~,egt::-;z:-tl:~i

czc'lra összeseu kiadott 24,485 frt é; fi 1 krt.
A kúrháú l'pület. mely neg·.'·veniit é1· úta :lll fönn, nem felel nw:;
tüLbé az ig;ényeknek. A Tcréz-kiirnt mcgnyit:Í«:Ínll pedig kienj:ítitj:ík
kcrtj,:t i; s így mulhatatlaunl sr.iibt'gcs nj kúrlnír.i t'pliletrcíl gontlosk•><lni.
i\lelcg sza,·akkal eml~kszik nwg a hc,·ezcté,: :\Inrakiizi dr. ll<'oz,.ay
Józsefről, ki 22 énn át állott a kúrlllÍZ ,q,:n; énlenwi clismeréseiil <'ln•n-

dcltc u község, hogy az engesztelő 11ap hazk:íníja alkalm:ívalneve, uunt
a ltitközsl:g egyik jóltevöjéé, l O é1·en :\t a gyiileke:~.et előtt llilem·
littessék
A kórházban, mint gon<luok .l bé/is.: Lujo.; \':lll alkalmann: 11 gaz<las:ígi teendők ellentiírzc'sét két ti;;zteletLI'li g-azda g-yakorolja : a küzst:g
n:Szl'riil Stem Adolf, a dll'ITa-kadisa n';:~.t'röl flt·er Su/amon; ezen fiiliil a
júll:konys:ígi o,:ztály elnöke, Ad/er Lajos »mi ndenhen résztvesz, a 111i n
kúrhár. juvára létesitcndö.«
A k<írh,í.zlmn !drom Letegoszt:íly nm; a bclgyú:.,>)'•ÍSzatit dr. Stillrr
clr. llcírrm .I.JmíR cgyd. 111. tumil·,
a "Z<'JJH:>'zdit dr. S.oili Ado{( t<g-yct. m. tau:ír. llliikildt:siiklwll se~itst!giikrc
nr.,.la/mt egyet. tauür vezeti, a sclté"z!'tit

\"llJJilak n kúrh:ízlmJJ lakó alor""""k: rit·. l•'rlr·l·i lluyú ,:s dr. lln11er Ede.

,\ z O t'lo~i jrl <'llt<:, J,;il n kiin•t k cziíkrt , -rs z,z iik ki . , \ z ntnls.'1 iit ,:,.

hl't••g fMg~ llna igynhtknlt : 1 8 :--\11:7 :17 hd<'p;, 18 8 1: (i~ll, 18f\2: 7 71,

í::o
bn<l:.pe~1 i lako~

. A. rnhl>i fngadtut:.b ,~aiúLa.n

iillliOhÚJJ::; Yolt

!

Et;L::-i/.

C:;al.Júig •·gy, a

l t-\83: :-\8 2 . l J-iS±: 8:38, 1 SS:í: 8 2 G. M:1p:yarnrs z:í gi ezek kiiziilt

hitkilzség kclJelébül ,-álasztott kiil<löttst:g utazott Pléje. A helybdi p:i l_ra-

Mztní k SG. nn>Sz í, stb., bmhpPsli S'l.iilctL:sll 17.G 8°j 0 ,

ncham:il dr. liaasz ~oma m nte l<• ~,; szantkknl üch-öz],; nz uj lclké,zt, mir•·

i>l). 1 7° / 0 . nh·ól jiitt 2G.l.í 0 / 0

278 11ii. A
lml:í1nzási anínr r,: d iak n:íl 1 0° /o. nőknél c:<n k 8 °/o; a kezelt bC't(•<>·ck
1:1 ° 10 -a l G-

;

nemre JJ<:z,·e ,-olt 5 18 f,:di

:30 ,:,·cs, <'zek kiizt

clh~lt

l~'l's

4.J 0 / 0 , ellenb en 4G - GO

a:~.utú.n

:1:1.

imnlui:dJa kiséré üt az ól'i::i:"i u1euet. Itt n~: cliilj::irú::lág, L: liikiJn F H

lüp ,Jn k a b hi tk öz:<égi elnökkel , mundott szi1 biil jö v ő »btcn h <Jzntt ~ at
Orosháza ,::; k erill ete megvála sztott papjúnak. l:>tcuitÍöY.telet Yégezt<:,.el a

h(·h~;.; a ;r. {)~:-:zcs lét~z~bn 4. 0 / 0 -<it teszi csnk, rnig a hn1 :íl oz:l~ c korhnn

IJeigtatott fö rai.Jbi megtartotta magyar n.nh ii szé kfoglnlúj:it, mdy nag;y

G44 : GG0 '0 , sclH:Rzdi UJ 7 :

lelkesedést i<lézett elő, a mibcu a nagy s:<:Ímmal megjeleut nub hitfclekr -

:\.1° '0 -ra ru g . Bclgyóp:y:Íö'l.fl ti bet r g
2::

0

0,

sze mbeteg ~l.í: 11 ° / 0 .

tott G8 .5°

1
0,

;\

Y ült

826 hctcg kiiziil g.'·ógyultnn C'!ho<''>Íjl·n-

j avultan 1 -l .:í 0 ( 0 , gyógyulntlamll 2.!i 0

' ,
0

nwgh a lt ~1 . :)0

0

,

1 8 J-i 6 -ra maradt 4 .9° , ü.
A gazdnsági jclcnh:, énl ekcsh adatai: n 82G beteg :ípol:í :<i ll:tpjai
111:1 3 1 , az :ípnl<'rniik<:i 2 18 J , rgy bctrg átlag :ípoltatott 1 9.7 11ap ig, a
l>l'trgek ,:" :Í polúnök <:tclmezésr hr illt 7 iJ 7 7 for int 14 kr., egy S7.!'11H:l_,·é
krriilt :) fl .8 b· ba, tn r túzkod:bm alatt k eri llt egy beteg 2 i) frt l
Ág:·ahpi tninyt k ettilt tette k l SS:í -beu 1000 -

zetliek is osztoz tn k .
Ilog;y a r:tbbi :lilás betültetett, azt -

ismétlem -

uitkijz,Jgiiuk

üssz&s tagjai :lld ozatkészségénck köszönhetjük. D c a föénlem, az orosz hiu
rész -- eli smerés til leg_1en moll(h-a

derék elnökünk bölcs és ta piutn-

tu::; ,·ezetésének t:s fárad batatlan JnííködL::-;,:nek kli~züuhetü . ki neu1 egy
akmlúlyt elh:írít1·n, az ügyhöz méltó l.mzgalom ma l ,:, er ély lyel a<lclig nem
uyugodott, migleu a kitlizött ezé! elén-e nem let t.

n krhn.

1000 ft· t tnl 11 éhni

<:yiirgyei A<lolf és 11. Rosenfcld i\ Iina. E gészben 5 1 áp;y alapit níuy a n m
n kúrlníznak tfihbnyi rc 1 0 00 ft· t tnl ; a hc:esi 7-Si dú kórh :ízhan úg-ynlnpitY<Íny esak GOOO ft"t tal t i"rr t<:nlwt ik . IIap;:·om:íny 18 8 5-heu nem fn l.rt he. Az

Ön·endetes tényü! említem meg Vl:g re azt i:;, h ogy község link

:t

komak és az egészségi kiniualmakuak megfelelő iskolá t i:o építtetett . mel~
szeretett ra ubinkkal egy ütt nagyban hozd fog j áruln i a lélek é" a t. et·killcsök nemcsitésére. Mi, hogy akkén t l r_g~·t'll, aclj a a :\Iindeuhatú 1

alapi tdnyok éo hnp;y nm:Ínyok kn matai tettek tavaly 8498 fr t 4.D krt,
az atl01nányok ~1 88 frt :iG krt.

.f

Tan ügy.
A zsicl ó n é pis kol<l

Vic1ékj l evél.
01·osháza, 1886. angusztns hó.

A7. izr. hitküzs,:g<•k intézm éuyeinek lcglidviisclJJ,ikc h:i·sc:gkl<•niil
ra],],i:Ul:ís iJlt.ézményc,

:l

türténckhr>z )!agyaro r:-;z:íg-ban.
L

:1

m<•nn:·ilJr JJ manapság a Jlélkül mo<lum ],itkiiz-

fejlőcl ú~-w

A szemcink előtt letünt él"tizeclek egyik leguagyu!Jb szellemi viv·

s<!g; alig képzelhető. Amde , a mint m:ir mnl tkori lcvel<'mbcn jd<•zi·l'll1, hi t-

nHÍnya kéts,:gkiviil a trmkiitelezell.<é!f, melylyel

kiizs1:gli11k nzok kijzd tartozik , lH<'lyck anyagi tdi et:;égre 1u::r.\'e JH'lll a lrp;-

pénzbirság terh e alatt ia biztosítják maguknak a polgát·uk erkölcsi és

az egyes :illamok wég

jol,lmn szitu:íltak : rsak l O-1 :í ,:,.c gyarapOLlott, ez előtt alig ,-0 Jt 4 o

,:rtelmi kiképzését. Hogy hány é,·századdul előzte meg " tekintetben az

:iO tagja. De u gynrapo<l:í s fő ténycző.i<', a ,·ir:ígzú ken"kcclclrm 111:ls
kal:nuit:Ís<Jktúl eltekinh-c · önjnos, már nch;íny ,:v úta , ,-al•"":ígo;; ölng--

:il!amokat a zsidó tönényhozás, azt )lózes ;;t könyve hirdeti. A wiként
paran c:;oljn a f deúurúli 8.:erddet, vagy a búhdllftulltÍrolc /erurnbolúaát:

n:ícziúba csapoH :Ít. Hanem :íthah-n a folytonos halacl:is f'zeli<•nJétiil,

ugy paratw,;olja

:1

11

ff!Jel"lll l'ktlc tauitás<ÍI liásd Mózes \". k .

VL fej., 7. vers,

uemes tiirckvés, hogy a korral haladó t:Ír,;aclalmn min<link:íhb fcjlö<lii knl-

toV<ibb{t X l. fej. l D. vers., XXXL fej. l:!. v. és még sok más helyen.)

tnrájával lépést tarbuuk, mindig :íl<lozatk<:""s>.é tette köziln"<:g;iinkd.

l't'nzbirs:iggal ne 111 fenyegeti a törvény m~gszegőit, bauern eget és fóldd

Az é,·ck hosözu sor:ín :It ehlrvnlt rablJi-l ,inttal így lett llH>>'t r<'n <lszeresitvc, ~ f. 1lv juninH 30-:ln dr. ltüsenfe!Ll J<,zs.,f ur :íllnl ]1et;iltn·,
~inek liuucpics heigtat:hm ngyaua:t. u:qum uwnt "'-:glw.

'"i"rl a parancsolatokat. De ,\mbátor elhanyagoltak •nk parancsolatot tls

IJÍ humu!, hogy elvesztik álladahni önállóságukat, ha nem tartják meg
l"<"n<ll'lctct : <·zt a tö;n·éuyt szigoruan megtartották. TanuakoLlik e mellet u
l\b<:LIJL · Zsu•<• ~"""·"'· ll:itS6 . VIJ. l<'rz.

;J2

486
<t ::! 4 köuy,,, mely ki zárólagosau zsidó szellemi termék s me! y et szentirás-

képen tisztel a földker ek ség miuden mi\ ve!t n emzete. Jlyen mü,·et csak
mi\velt nép teremthet ; il yen nyelveu csak müvelt néphez be~zéllrctnek .
És a biblia i korszak lej árt:hal, az <íll a da lmi élet

mcgs:.~iiué,;ével :

a

tetlen. "\ nutgy;ll"Orsztigi zsitlúnak, uulr;r éldsora "" k tekiutd llt' n tiirl ... t!jbh
volt, mint m;Ís orsz;ígbdi hitrokon:íé, mégis csak távol állott ugy a t:i•·sa·

tanulás volt és maradt a zsidó egyedilli ,-igasztalása, "allásos cilet,:uek ez

tlalmi, mint az :íllami élettől. 1\Iag:lra hagyatv a, csak a maga sziik ségleteit elégítette ki, még az okta t:\sra nt:z ,·e is. ilfert téuy - és rzt m<:g

főmozdítóját. Hi sz ugy vélekedtek , hogy azon dolgok k(izt, »mc-

1nost is tapasztalhatj uk - ha zs idó ember letclcpetlik valamely faluh elye n,

képezte

lyekuek gyümölcscit az ember ~ földön éh ·ezi, és maradandó ala[!Ítváuy a

Mr rong.rszedéssel keresse élelmr:t : gyermeke mellé tanítót fogad. És t<:ny

jö,-ő életre,« a tóra tanulása lP.gfelső bb helyen áll. (L<lsd. l\Iisuá,
Peá első fejezet. ) Jósua, L évi fia) pedig az t állította, hogy a ki a tóra

az is- a mi klilönben mag;\ tól <'rtetiirlik

tanulmányozásával foglalkozik , a zt szerencse ki séri miud eu vállalkoz>lsában

hogy ez az irás-olvasás a heber nydvro szorítkozik, csak politikai tekintetben ,·:íJtoztat a dolgon, pedagogiai tekintetben nem ; a Kl crm ekokta-

és ezen állítását a szeutirás három Yersével bí mogatj a és bizouyítja. (IIIózes Y. 29. f. 8. v. Josuá l. f. Zsoltár I. f. 2 - 3.). Az ily nézetek és
felfogások jobbau hatnak az akaratra, mint a p éuzbirságolás tól való félelem. Ez a szellem vezérelte Jochauánt, Zakkai fiát, midőu V espasianus
cstíszár engedelmével Jámnia városában tauintézetet alapított 70-ben, ez
indította Abba Areka rabbit arra,

hogy

Szúrában iskolát alapítson

219-ben Kr. után. Mig a szentirás és a talmud az oktatást inkább, mint
Istennek tetsző dolgot fogja fel és bátran bizza a szabad akaratra : addig
a Sulchan-Árukh már oly kö,·etelméuynek tartja a gyermekoktatást, mely·
nek elhanyagolása szigoru büntetéssel jár.
Szerinte kényszeríteni kell az apát, hogy gyermekét tauíttassa, és

nem tudó rmbert nem is találni,

hogy zsidók közütt imi-olvn~ni

vagy lcgaUbb

alig

tahllni.

Az,

tásut\1 pedig a pedagogiai szempont a fö. D e fő<lolog az is, hogy millllc
nütt, a hol egy vagy több zsid ó lrtclepedett, a m:pokta tás magn1 el volt
':etve. A hol pedig meg volt engech ·e, hogy zsidók közst:get alakítsanak,
ott mindencsetre az ugyne,•rzett rabbii skola indult vinígzúsnak, miuijk
M:agynrorsz:ígon: a pozson yi, kis·nuírtoni, ó-budai stb. voltak. Épen ellenke?.ölcg miu t a katholikus felekezetn él, hol l\Iagyn.rországon az egész nép
ok tatás a kiilöubözö papi renelek kezebe volt letéve, a zsidókn<ll a uepm'
velés nem a rabbik közntetleu YCzetése alatt >lll, lwnem vil:ígi tantUtak:
lámelán vagy báchnr vezetése alatt. Ezek nem Yégezhették ugy a tis;<tiiket, mikt:ut kartársaik a kolostori skolákban, kik kidlúan a gyt>rmekek
emlékező tehetségét fejlesztettték -

a zsitlú tanító, a mclamml'tl, a ltt:JJct·

ha az apa huzamosabb ideig távol tartózkodik családja körétöl, t<gy a

olvasásou és iráson kiviil a biblia fordít:l>•ánt! és magyanízat:i\'al is fog·

község előljárósága önbatalmnlag nyuJhat az illető atya vagyonához, hogy
gyermeke oktatásban részesüljön.

lalkoztatta a gyermek elméjét. Igaz, hogy c fordítás zsitl•"•-némct t!ialektnsb:tn történt, de alig derengett az nj kor nappala, mcly Mendelssolm biblia-

A mely községheu 25 gyermek van, ott tanítót kell fogadni a községnek, 40 gyermekhez már két tanító kell.

fordításával veszi kez<letét és mely összeesik :1ma nagy knltur-mozgalonr -

Oly község, hol nincs tanító, átok alá helyeztetik, és ha még ekkor
sem állít fel iskolát, az egész helységet el kell pusztítani.

~sicló lakosai is tevékenyen hlttak ho~zl, ho~;.1 :t nagy törekvésekiJiílrlckik
i~ .i 11 ss on rész.

A gyermekoktatásra való hajlandóság és akarat miutcgy összeforrott a zsidó vallásos érzületéveL Ez magyarázza meg a zsidúnak azon

lll.
A zRidókat egyált:th\Lan nem terhelheti a ,,[,], hog)· romlott német

aggodalmas gyorsaságát, melylyel'még manapság is siet gyermekét minél

dialektust csak is ök alkalmazt:ík iskoUikba11. A X YIl L százat! Pl8Ö felé·

előbb az iskolában elhelyezni, ez magyarázza jajkiáltás>'tt, ha a:;-; nem
sikerült neki.

\"Olt, hogy az ifjak, bc,·égcz,·én a ginm;Ízinmi t:rnulmáuyokat, alig \"oltnk

Nem tartottam feleslegesnek ezt milltegy tárgy>tul bevezetésetil
megemlíteni, mert e tekintetben a magyar zsidó egy máks:;-;cmnyit sem iit.
el más országban élő hitrokonátóL

il.
Hajlandóság és akarat is csak kedvez/j köriilmények k<iziitt Ullltat

nak fel kitünö eredményt, Janezra kötve az oroszláu is gyenge és tt•lw

mal, melyet a németországi Jilantropisblk incHtottak meg: MagyarorHz:íg

bennem is tanították a nemzeti nyeh·ekct. Ennek tnd,·alei'Ő következménye
kt:pesek C)!;_,- német Je,·elet vagy fogalm:tzványt inri, söt hogy m<lg a lri,·atalnokok ,:s könyvirók is ross>~ némets<:g-gcl irtak. ;\lég kcn:sbb,: lehetett
~zó a 111agyar nyelvnek az elemi iskohíkb:m való ápohís:írúl, mert l'tlári:1
'L'vrc:zi:t nrnlkocl:lsa alatt, a ki l!'<'llrigct· prt:post :íltal a népoktut:ísiigyl't

rvndoztl't tc, a ma"-y:uok mintt•g-y .i.nl.·/nl IIIOiltltnk le lH'nlzdi nyelviikt·iil,
J J. ,)Ó~Rt•f alatt Jll'tJig 1.·/ll.i/-•.:·u-f><;f kelJe :l lll:tg_llll" ll_'"l'llt•t lllt'][ijzniiik. J)e
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miucl a két uralkodó alatt Magyarország w!poktatásligyc, ha nem is nemzeti tekintetben, de kultur:ílis szempontból sokat nyer t. H iszen JI. József
alatt a lelkeszek szamát 118 9-czel szaporítottak Magyaror~zágou és miuden uj plebáuia mellé iskola is tUlíttatott. Nyertek a zsidók is 1nind erkcilcsi miud szellemi tekintetben, hacsak az által is, hog) a tndo m;í 11 y
intézetcibe nekik is szabad volt tauulókul belépniök.
illennyi küzdelmébe s fáradsttgaba kerint a szegény zsidókl!ak , még
a X lX. század első negyedében is, mig csak engedélyt k apt ak iskola a vagy
zsinagóga építésére ! Jtrdemes volna a pesti izraelita hitközség clölj á róságána k 18 2 5. é,-i február hó 19. kelt könyörgö levelét, mely ben ö felségéhez, I. Ferenczhez, iskolai czélokra való telek megvételéhez engedélyért
esedezik, (lásd Reich J. Beth-EllL kötet 3 . füzet) itt e helyen is nyilv{tnosságra hozni, de tárgyunk megvilágítására elég, ha ezen körülményre
csak rá mutatunk, a tanulságot, miszerint a zsidóknak annak saját költségükön való felépíthetéseért könyöröguiök kelle, a mit más felekezet
ingyen és kés,zen kapott, könnyen vonhatja le miudcnki. Szerencséjllkre a

magyar zsidóknak, hogy a nemzeteknek a mlívcltség iráuti lázas mo zg<~lnut
közepette a magyarokba n erő s nemzeti érzés ébredt fel. Az 1 8 2 5-dik
é\·vel uj korszak kezelöllik hazánk történetében. A nemzeti törekvésekben
a magyar zsidók is, a meunyirc nekik meg volt engedve, őszintén részt
vettek. És ezt félreismerh etetlenül azzal tanusitották, hogy szabad jószán-

a 111agyar nyelv is kötelezett tantárf!".' liin. Igy a zsid{, népiskolának !Wg-~·
feladat jutott Magyarországon ; neki nc me~ak a gyermek egyéni tehetségcit kell e fejl eszteni és kiképezni. hanem egyszersmind ,-édőMstyául szolgtílni százados elöitéletek és rosszakaratu drlak ellen. A zsidó nép iskola
Magyarországon miudig nyitva állt a keresztény embernek éB legtöbh
helyen kerésztény emberek fcliigyelete ahi helyeztek. Nagy-Vtíradon a
zsidó normál-iskola körül - miut ezt az Első Zsidó Naptár és I::vkönyv
Juli ával föl említi - főti szt. Szidor Elek premontr. kanonok szerzett
n ap:~· érdemeket, a pesti izraeliták első ,',vúintézetc Ney li'erenrz a
bud apesti belvárosi reáliskolajel enlegi igazgatójának -vezetése alatt úlit:
a s.-a .-ujbdyi zsidó iskola gonduokstlgát Richter Ferencz táblabiró vállalta
cl. Szillban Csutor kanonok látogatta meg időről időre a zsidó iskolát, elt('kintv0 azon látogatásoktól, melyeket a helytartó tauács klildöttei tettek.
Azonban a 30-as é\·ckben még mindig nagy akadályok álltak a
zsirló n<:piskola fejlődésének utjában. A zsidóknak még minclig nem volt
megengedve, hogy bárhol szabaclon letelepeclhessenek, továbbá, hogy mcstr,·séget, ipart üzhessenek vagy földbirtokot vásárolhassanak. Igaz, hogy
ez nem a szarosan vett oktatást hátráltatta, de igenis az iskola fejlőtlését.
Ezt a tényt pedig elég érclekesnek tartom, hogy róla bővebben beszéljek,
annyi,·al is inkább, mivel egy maradványa azon szomom állapl)toknak
m<:g mai nap is e,·őclik a zsidó iskolaiigyön,

tukból vitték be a magyar nyelvet a népiskolákba, a hol rnind c m(l.i Hapig hű ápolásbau részesllL Akkoribau méltatták is a zsidók hazafias ligyekezetét, a mennyiben a sajtú legalább elismeréssel adózott a zsidóknak;
igy például a »Jelenkor« 1832. márczius 7. szám,tbau ezeket is írja:
»Nagy-Károly, 1832. márczius 7. A zsinagógában ez nap derék magyw·
beszédet tartott a helybeli zsidó tauitó, mellyet a magyarok királyáért az

egész izraelita közöuscg által utánozott magyar imádság zára be, Van-c
példa követésre méltúbb nem magyar feleinkre mizve ?« A hol iskola volt,
azt az uj kor igényeinek megfelelöen alakitották át és a magyar nyelvl.Jöl
külöu tanítót alkalmaztak. Igy Pesteu Rózsási József, Szegfy Mór st b.,
Aradon Reich Salamon, ]{ámmaro8-Szigeten Davidovies Samuel, ])!fakrín
Steiuhardt, Pozsonyban Bnxhaum, Lengyeltóti'' Ebrlich Ede alatt, l'áz"ín
Löw Lipót alatt, Miskulczon Ilochmuth Abr. alatt, S. A. Ujhel!Jen tt
K.asteubaum-féle alapítványbúL A »Jelenkor«-ou ki,,ül a »Pesti IIirlap«,
a »Budapesti Híradó«, a »Nemzeti Ujság« és az »Életképek« időről időre
szintén elismerőleg nyilatkoznak a zsidóknak a nemzeti törekvtisekbcn
való résztvételUkriíL Ezen diMeretet pedig lcginkábl.J júl szenellett iHkol!iknak kBs!i'.önhett<,k, 1nelyekhen in1nulr a l~tiber ,:" minwt 11 yeh·1•11 kívlil

lY.
k" iskolai oktatás ,-agy felekezeti érdek, vagy állami. Ha protes-

tánsok \'Crsenyeztek hallánkban is a katholikusokkal iskolák alapítást\ ban,
minclkettöjük czélja: felekezetlik ,:rdekc volt, melyet a házi oktatásra nem
lehetett bízni. Ha a7. állnm czélsr.erii iskohlkat építtet és berendeztet: ha
követeli, hogy mások is CR(l.k czelszerlien berendezett iskolaépi\letokben
taníttassanak; ha megszabja a tananyag:ot. melyet az egyes osztályokban
fel<lolgozni krll : ug:· ez nem az egyén iránti tekintetből. hanem az állam
erelekének szempontj,íból törtdnik. A z'idó felekezeturl az egyén kiképzése
a föezrl, '"agyis a zsidú istenenek ti,ztcletére oktatja g:yermektlt, más
,:rclrk.nek tulajdonképen nrm is szabadna előtte lel.Jegni. Tzraél istene pedig
nr.t. monclja: »Minden helyen. a hol emlitik ne,·emet, hozzád fogok jönni és
megtilclalak.« (1\L ll. :XX. 21.) A zsitllmál az oktatás: i~teni flR;Iel•J, és
az isteni ti8ztelct: ok/(1/ás. Ezen eszme vnli•"Ít:Ístíhez nem kell csinos iskolnépiilet, nem kell kiilsöleg is hirdetni, amit csak istennek kell tudni.
Ehhez járult Mr~ndnlná lillásuk és foglalkozásuk. A ki ma N. községben
lakik, holnap meg X. ,·árosban, annak nem nagy kedve telhetik abban,

T.\NÜGY.

hogy jüruljon ol~- haz építéséhez, mcl~·höl tahiu rc~í ••gy padnyi kt,znn
sem háramlik ; pedig h:í t a zsidónak ilyen volt a sorm egeHz 184 O-ig, mely

irlőip; pl. Sz.-Fchén·árott, G~·őrött, Debrcczcnben, Lél'áu, Kass:in s más
helyeken zsidónak ucm is volt szabad lakni.
Tehát

először az oktatásra \'ouatkor.ó hagyományos felfog:í,, m:ísod-

sznr fogJalkozaH es polgári tlJJáH, miudmcgannyi áthidalhatatlnn a.knd;(Jyok
gyauht álltak a zsidó népiskola

fcjlődcHéuck utj tíban rgészeu l8JO-ig.

Hog} ezt a két hatalmas ellenségrit a uépiskohínak a 18 év Mn l(Jvezr·tt
cp;yenjogusít:ls még nem győzbette le teljeseu és végképen: az nagyon lrrmészeteH. De hogy ennek leki1zdésében meanyire fúradoztak legjobbj:1iuk,
azt a kü\·etkezőkbcn a mennyire a reHdclkezésemrc állt'> kf'Vl:R arhttokbúl kitelik - kimutatni igyekszem.

Y.
Alig hogy az 1840-diki pozsonyi országgyiilés törvénybe iktatta,
hogy a

~~:sidók »az egész ors:dtgban és kapcsolt részeiben bárhol lakhat-

nak« hogy »gyárakat állíthatnak, ltPreskedest és mestcrséget üzhetnek<<,
mint hoss~ú, hosszu zord tél után a nap melegítő sugarai fölszinrc hozz:ik
a földben rejlett megvak csiráit : ugy hatott a magyar nép testvéri szereletc a zsidó népiskola fejlődésére, mert a magyar zsidók jobbjai é~ tehe-

tősbjei azonnal arra iráuyozüík figyelmüket. Egyesültek, hogy nagyobb
erőn! többet Yégezhessenek : nemcsak a hátramaradottság érzete, hanem
a hála érzete i• kölcsönzött munkájukuak lüktető erőt. Egyesliletük a
»honi izraeliták között magyar nych·ct te1jesztö egylet« czimét JJycrtc.
Közös nagy érdek legjobbau iskolákban mozdítható elő, magyal'oútani is
csak iskolában lehet; és csakugyan rövid G-7 év alatt a kövctkcr.ő kii~~:
ségekbeu alapítottak iskolákat: Szegeden, Kecskeméten, 8.-A.-Ujhelycn,
Galgóczon, ~Iiskolczon, Szcnicr.én, Sz.-l•'dH:nárott, lhlassa-Gyannalon,
Yág-Ujhelyen, Hohonczo11, L.-Sr..-MiklúHOB, Gyi5rütt, Bonyhtldon, P:ípán,
L.-Bercnyen, Sz.-Péteren, Uj-\' erb:iszciJI, Az el'ö Magyar-ít;sidó Nap bír,
mely ezeket 1848-bau kUzli, nímntat a nehézségekre ds áldor.atokra,
melyckkel az iskolaépítés és beremlczés akkortájt járt, mi m~ír erre fiintebb rámutattunk és így a felsorolt küzségek földrajzi fekvéseiből egy pár
következtetést akarunk levonni.
L Hogy a zsidó hazafis:lg nem szoritkozik sem bizou,rns uwgyére,
sem kerületre. Ak:lr alföldön, ak:lr a Kárp:ltok vitlékén, aldr k<izcl Ansztriához, akár Tót-HorvátorHzág mcllett htkjék : a magyarosít:lR l:rdckeben
aikra szállt egy negyed évszázaddal ezelőtt, ug-y nliut ezt ma 11ap'<Í!; is
tellzi.

l! ll
2. Hogy a felsi;magyamrsd;d kiiz,égek. h:ír na~yj.íhan :;nkkal k"azt•nativebhck, mint má,-Jwl, mrgis ÖK>'zccg,,·eztdik vall:bi mcg~ryőz(;,],:,-u
kPI. a hazafias tiirck\'é><ekkel.
3. Hog-y az iskolaépíté, jobbad:íu ott fogamttosíttatik, h"l a lakósok
kcr],·ezii vag·~·oni viszonyok küzt éln(•k. Ez a KZab~lly nemcsak a zsitlókra
,:rVL:n~·es, hanem a felekezetekre :íltal::llJan, sőt még' az :illann·a is.

A népnCI'elést előmozdító e{,!,'yletek a pesti cg_,·let mint:ljára n 11r·
,z:Íl! többi réKzriben is alaknltak, u. m. Kassún, L.-8z -:\likló,on , Y. L'jTrencsénben, Nag:·-Yáradon, B.-Gyarmat11u, llliskolczon, Pápán,
Aradon, X-Kanizsán. Fehérdrott, Epe,jc,;cn, Leugyeltútiu stb. lskol:lkat
építeni ! pz lőn a jeJ,;z,·,. De honnau szerezték a kiilt,égeket ·~ A köz,-égf'k
önként megadóztatták magukat, fiilemeltél.• a hus árát, adako><tak a templomban az istcui tisztelet alkalm[[ val; egye' nemcslelkü emberek. miuö
többek krJzött Brody Jl'o(f: 10,000 pcugií forintot adományozott a mi'kolczi zsidó községnek iskola építés,:se, Küstmbaam ll<Viícl 30,000 p. forintot reurlelt a s.-a.-njbelyi köz~égnck isl<ola alapitás~íra, és m:ls iskolat7-rlokra.

hel~·cn,

Hirsc/il 1lió~scs lankadatlan buzgalmúval é~ an~·agi <Íltlozntaind
hozta létre az aradi iskohít: az alapítványul hagyott 340 0 forintból 1no
frt rendeltetdt (szegény gyermehk kii><t kiosztnndó iskolakiinyvt'k lwHzrrzésérc, 1600 frt az iskolaépiilct id<lnkéuti javítgat<isára. ;iOO frt az
f\l'ildi izr. i~kola tnnítói és tanítónői kiizt kioszt:ÍRra sth. Eliibbihez lw"onló
ügyrkezettot fejtrit ki l{raus Z~igmond, ki a kiirös-laclányi zsidú j,knl:lt
trrcmtPtte. Tabou egy zsidó 4 házat hagyományozott a községm•k, lllf'iynck egyikéből iskolaépület v:ílt. BaranyamPgyében, )f~ígocson Jlaulmr
.lakctb két házat hngyott a községnek liriibéglil, cgyikiik iskola lPtt.
Azubln alakultak egyletrk - ugynevezett »krajcz:ír-egyletPk« l fodnnuth .ibrahámné keztleményezése folyt{lll, nwlyrknck czélja, a ~zt•g,:ny
sorsu zRichí gyermekeket rnh:ll·nl és kiinynkkel rlhitni. Egyrsek is sokat
trttck c téren. Egy Rosenberg M. uc,·ii pesti krrc,ketlö nliuden é\·h!'n l O
szeg-én~- zHidó gyt'rmeket teljes ültözékkel aj<ímlekozott meg (Yereinigte
Ofm'r-Pe"ter ít;citnng). És még Mny ilyen m•meslelkii adakozót lehetne
felsorolni !

Ezeknek kiisúinheti a magyar zsirló8ág népi~koláit, melyeknek
sz:lma, a vall:ís- s közoktahísügyi m. k. minisztPrnek a közoktabis állapot:lrúl szúló és az on;z1lggyiilés e]p trrjPsztctt tizedik jelentesének hiteles
arlatai ~zcri nt, már 1870-beu 490-re rugott.
Amqkiil, hogy bővebb számítgatásokba bocsátkozuám, a kiilömbözö
fcle~ezetck iskoláit és létszámukat feltüntető kis táblázatot iktatok ide.
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Felekezet

Lét~zám

római katholikus
görög katholikus
görög keleti
protestáns
unitárius
zsidó

1870

7.500,000
1.580,000
2.600,000
3.UO.OOO

60,000
500,000

I~kolR

1870

fi.217
2,05tl
1,60-l,
3,847
103
4 !l O

' l iis7, t·imoz
.. tct ,." !H''l la 'a czr:jon
tók, hn az il.idon~>Íg ingen·tö
' tn! i.- liltrr·k;
,
dc m;\srészt a zsidók egy n:szL:től scm ,·el1et,iiik rossz nr,-cn. ha a ta111
tóknt g,·anns szemmel kc:ildc:k nézni l:S hcLizonyított tényrk nlapj:ín nelott

alkalOI~mal rajtuk tuladni. A tanítúkr:p7.Ö intt:zctek fchíllit:lsá,·al n kiiz' t am't'!
mind frsziiltrbb
n
sr,g c•s
o < 1-·' 0·--t
,, 1' v 1's"OH}'
·"
·
, lőn., A7.
.. • 50·es (:vrklJ!'n
•
,
pesti minta.-fötanorl<\val egybe volt kötve a tamtókC'pzo 1s, a holmkabh a
haln.cló kor igcnycinek, mint a zsiclósáp; követeléseinek

mcgfcklő

tanítókat

lu;pcztck; minck az lett a kövctkczése. hogy midön azut:ín 18G8-bnn nz
tt•kintet<lben is képesek voltak a többi felekezetet utolérni , söt némelyi-

rgész oktatásiigyet országosan l'Cnclcztt:k é~ kiiziis és ~\lla~i iskol:í ~'a.t "zr~·
vcztl'k : a zsidók kapva kaptak az alkalmon és gyermekcik oktata~at kd

ket aránylag tulszárnyalni, ehhez a nemesszivii községcken , a~wk egyes

különucmü részre osztották, a nil:ígi « tárgyakat tanulbatj>ík h>írhol. iik

IIop:y a zsidók 1840-töl 1870-ip:, tehát 30 év alatt iskola(lpiileh•k

tagjainak áldozatkészségén kiviil még a szellemi harczosok is járnltak.

csak a »valhistan t « akarják ellenőrizni. És ime 18 7 0-töl 188 O-iS" a z,- je](,

'iYahrmann Jáda, Zipser Mór, dr. Hoscnfeld József. Löw Lipót, Steinhardt

iskohlk száma

ban fejlesztették és terjesztették az iskolaügy iránti érdeklödést és gondoskodtak, hogy a halaelás olü\rára lerakott áldozatokkal arányban álljon az
iskolákban fclmutatandó üdvös eredmény. A szellemi harczosok közé számítandék azon lelkes zsidó tanítók is, kik megértve a kor szózatát, súvük
minden erejével esiingtek felekezetük érdekein, kik megmutatták mirc
képeR a talmud foliánsai közt felnevelkedett zsidó i(ju. Keviiket megörökíti a szakirodalom; némelyiknek munkássága, mely az egész ors:r,ág taniigyi fejlődésére kihatott: már is megtalálta méltó jutalmát, a mennyibcn
»Az oktahis története MagyarorR7-ágon« czimü mííben (dr. Kiss Áron
tanártól) róluk is szól a történet.
Azonban sok zsidó tanító elméjét a felekezeti érclek és a halarhis
közötti harcz annyira megzavarta, hogy csak kártékouyan hatott a zsidó
népiskola fejlődésére_ Minthogy ez a tény ltmyékát a leg-nj'l bb korbn is
átvetette, befejezésül ennek is szentclliHk egy pár sort.

\'1.
Már 1848-Lan panaszt r•nwl EiHll(ml IgHáez, hogy a zsidó iskola
fejlöd!lsét sok más ok között a :il is i;.<en há tráltatja, hogy a taHítók nagy

41-g~-el

npaclt.

Az 18 6 9-ben ujjászcrvezett és most is fcnmíllú zsid ú tnnít<•-kl:pz•Í

,hkab, Hochmuth Ábrahám, Schwab Arszlán stb., stb. élö szóval és irataik-

intézet részben eloszlatta ugyan a közsr:p;<•knck a tanítók idnt Yalú bi;r.al
matlamágát -

ele csakis részben,

mcrt hog)- épen a

valhí~tanít:is

tekiJ1tetében mily zürzavar létezik még a jobb 7.Sidó iskolákhan i,;, mily<>n
eltérő

nz egyik iskola tanten·e a m,ísikétól: arrúl a ilL-Zs. S;r.emlc töhh

közleméuye fényes tanubizonys:\got sorol fel.
Ha 1848-bau a szabacleh-iisL:g hajtotta a zsirlc'• tanítót n Yall:ísta
]a.nságra. ma a zsidó tndonu\nyokbnn teljes tudatlnns:\p;a ,·iszi oda, amint.
bölcseink monclják: »A tudatlan nem lehet j:lmbor« (.\húth.\. .\ tanít.·,
képzökböJ kikeriilt fiatal emberek frlekezeti intézetben nyeri

mcrt nagy nl,ze :lllami

kiképcztctcl~ét

vall:\stnclományban és azért iclegenkrrlnf'k

j,

V:tg"}'

eg,:szen iciegenrk

:t

mcí•

zsicl(,

a zsitlós;ígtúL

Ha a zsidú i"kolát toníbb fejleszteni nka1jnk. akkor nt:zch'm s;r.crint sziikséges, hog)-:
1. Egységes, a kiilünftql' hitki'•zRt:gi vi,zonyokat tekintethr

VI'VÖ

tanterve JegyCll a vall{tsoktat:ísra.
2. Állapíttassék meg a tanit6képzü intl:zr·kk mindPn
lyamában végzenelő tananyag

:t

Cj.\}'""

tanfo-

zsidó valhis tmlom:ínyábc'>l. és rz kötelező

legyen akár a felekezeti, akár állami képziiben járc'• zsidó tnnítc'•-jeliiltl'r,

:l.

~linthogy

a

tanitók(:pző

intézetek a kiizépiskolák alsó osztályni-

mértékben hozz:íjárultak a »vakbitiiek« ama állítilsának ke\cll(\ösítéhez,

húl kap,i•í k nih-endékciket, szlikRé;rc8, l10gy n köz,:piskolai hitoktatás i~

miszerint az ujkori iskola a »valhístalans;Íg- .<s ''alhískicsapong;\slJOz«

renrlrztrssék és az rliihbi oszt:ílyokkal szervrs

iis~zcfiiggésbe

hozassék.

vezet. (L. E. M. Zs. Naptár 251.). A :r,sirlóknál ez !lern iil·cs fr:ízis, mcrt

4. Középiskolákhan rsak oly hitoktati>k nyujtbntnák n zsidú tannli•

a hitoktatás a zsidó tanítóra van Lizva. De 1848-ban a Rznbadch•iisép:

ifjns:ígnak a hitoktatáKt, kik Prre a rabbi-"zeminárium által autorizálva
Irttck.

lll'alma alatt állván, nem is csudáihatjuk az akkori tnuítóktúl, kik tulajdonkép talmud-tudósok voltak •'s nem gycrmektaHÍtásra képesített taní-

lll!dapc.yf,

~cHöN

Józsu.

ID-l

..:\z on;z. úr. tauiLóegyesület közgyülésérül.
:Jlig hajdanában Zsidóország székdrosába évenként luírums:::or zadndokolt a hi,-ök nag; .serege, addig a magyar zsidó tanítók luh·om é\rbeu

egysza gyülekeznek az ország föd. ro~ába, hogy a zsidó iskola fejlesztésétanácskozzanak és hogy megbeszéljék, mily üton-módon ja\ríthatnának

ről

helyzetükön. Az idén is, aug. 1 !J- és 20-k<in tartatott meg a

kö;~,gyíilés,

széléről és vid.ákéről - nagyobb számban miut
eddig valaha - jelentek meg a z~idó tanítók. Az egyesület elnöke S:;úntó
nwlyre az orsz<ig mindeu

Eleázár kérö leveleket kíildött a nevezetesebb hitközségek elöljítróihoz,

miuek folytán sok tanító a

községektől kapta az lltiköltségeket. Közsé -

geink jól teszik, ha támogatják tanítóikat öuképzési törekvéseikben, mert
:1

tanító haladásával

egyenlő lépést tart az iskoláé is. Nem fojthatok itt

el eg; észre\-ételt, melyet miutegy kényszerlileg tehettek a közgyiílésen
jelenvoltak, ugyanis oly

hitközségek tanítói hol tudományosa n képzett

mbbi gondozza a hitfelek:ezeti iigyeiJet, szabadabban és józanabban gondol-

kodnak és cselekesznek, mint oly hítközRégek tanitói, hol éppen nincs
rabbi, vagy ha van, az

illető

azt hiszi, hogy még manapság is csak a

Bábel hárfáján peugetett zenén üdül a zsidóság. Nem ártann, ba a köz-

~égek

ezt megszivelnék,

mert határozottau állíthatjuk, hogy a tanitó

olyan, a milyenné a rabbi vagy a bitközség teszi. Ezt csak érinteni akarván, áttérek immár magára a közgyiílésre, melyet Szántó Eleúzár lelke-

sítő

szép beszeddel megnyitott, tapintatosan vezetett és buzdító szavakkal
zárt be.
Az elnöki

jelentésből

kiemeljük : hogy az egyeslilctnek 3 9 2 rendes

és 40 pártoló tagja van. Bischitz Dávidné közbenjárása folytán Gereuthi
Hirsch Mó1· báró 600 forinttal, Engel Acloif pécsi földbirtokos pcclig 50

forínttal járult az egyesület vagyonához, mely jelenleg 19,850 frt 51 krt
teszen és a pesti izr. hi:községuél van letéteményezve.

1·itkn esetben veszik igénybe az egyes iHet segélyét. úgy, hogy Mtran <illít.hatjnk, hogy 99'/o a vidéki tagok segélyezésére. fordíttatik. Az idei közgyiílés nz özvegyi díjakat 100-ról 200 frtra emelte. Hogy ezt teheti, enJWk okn azon t\jabb jövedelmi forrás, melyet könyvek kiacl,ísa által nyitott. Sajnos, hogy e könyvek nem részesiilnek a hitközségeknél nag.' obb
p~írt.ohísbn.n. Más felekezetek dkényszerítik a tanitóikat, hogy e:;cn 1{~
JlCm más tankö ny vet kell használni , miért ne tehetnék hitközségeink is,
hog;· a felekezet számára irt tankönyveket vezessék be iskoláikba.
Áttérek immár a közgyi\lés pcclagogiai és didaktikai értekezéseirc
1:s első sorban i:Jchiin József föv. községi tanító a héber tantárgyak módszeréröl tartott előadását említem, mely!Jez Bal" J. hittanár és HaZ,i,.~
Náthán iskolai igazgató hozzá szólottak, mindketten legmelegebben aj<ínl-

v~ín előadónak tételeit, melyeket a közgyiilés el is fogadott.
E tételek igy hangzanak :

1. A biblia héber szövege középpontja az egész héber oktabÍRnak,
on nan kell kiindulnia s oda kell visszatérnie.
2. A héber nyelvtan nem képez külön tantárgyat, hanem alkalmiJag annyi n:vnjtatik belőle, a mennyi a bibliai szó vagy vers helyes megértésérc okvetetlenlll szlikségeR.
3. A biblia miuclen szava crkölcsöo; és szcnt; nincs benne cg-y mondat scm, mely n. mai erkölcsi felfogtisainkkal ellenkeznék. dc igenis Yan·
11n.k benne oly viszonyok tárgyalva, melyek a gyermek hitó- és felfogá~i
körét rnessze túlhaladják, ezeket nem erkölcsi, hanem tiszt:íu pedagogiai
szempontból kell hogy mellözziik.
4. ~1inthogy a gyermek hító- és felfogási köre évről éne t<ígul és
erősbödik, az eg_;·ik é;·ben netán peclagogiai szempontból kihagyott ver~rc
a következő évben vissza kell térni.

Hogy az egyesület vagyona évről évre fokozatosan emelkedik, ezt
Csukási F. statistikai adatokkal igen szépen mutatta ki. Az ö jegyzetei-

5. A biblia, őseinktől öröklött hagyom<Ín.vaink szerint, melyeknek
helyes felfog<ís,a a lefolyt évszázadok ignzolj<lk. azon 1>yelvre fordítandó
és al'.O.ll nyelven ertelmezendő, melyet a nép L:s a gyermek legjobban ert,

tudjuk, hogy a vagyon 1875-ben még csak 9801 frt volt, ugyanazon

Magyarországon tehát kizárólag magyar nyeh-en kell a hibliát fordítani
és értelmezni.

ből

évben tagsági díjak czimén 31 O frt folyt be, holott e díjak 18 85-ben már
1112 frtot tettek. Nagyon természetes, hogy a segélyezések is a vagyon
emelkedéséhez mérten emelkednek. Mig például 18 7 5-ben (CsnkáHi adatai
szerint) 23 7 forint osztatott ki a megazornit zsidó tanítók köz t, addig
1885-ben 620 frt küldetett az ország

külömböző

részein

n~ mert a fővárosban levő tapjai az egyesületnek -

müködő

tanítók-

noha az e""ész egvc-

a\Uetnek körülbelül '/o-ét teazik vagy éppenséggel nem, vagy :sak

i~en

Igen érdekes és alapos

késziiltségről tanuskodó előadást tartott

Klingcnbe1·g .Jakab pécsi tanító a

»jellcmképzé~ről«.

Igazság és szeretet a

két sarktétel, melycn a jellemképzés nyugszik. i\lutatja, hogy a zsidó feleke:.:eti élet, !ut a vallás szigoní követelményeinek megfelel, leghathatósabb
a Leesiiletes és szilárd jellem képzésére.
Még Wrt•~ Gcibor CzeglP.dről és Szoutcíg Jenr} Szolnokról is higgadtan ftjtegctték nz »Önsegély« és a »Vidéki körök« kérdését, mely ker.

l%
r\éscknrl eh(nk vita fejlötlött ugyan, rle a komol;·s{tg, a méJtóHtÍg mcrlrrbcn folyt a;" egés;" g_l"iíll:s, úg; hog:· ;"sicló községeink büs:-.kcséggel tekinthetnek tanitóikra.

Balassa-G!Jarmat

tananyagot, :iltahinos

nyeket küzHI. .A bibliai történetet esak

Zsidó uépit=~kolák értes.itői 188 5/G

óraten·et.

iskolai fel-

szerelést, iskolaszciki s tanítói mh·sort, kültst:g,·eté:;t és fontosabb
)[ó~es

c~t·uu:.

lwhiláig tanítja. teMt llá,·id

királyról és Ezsajásrúl a feböbb iskoLiba nPm lrpii gyern\l'k nem tanul

Tizenöt zsidó népiskola értesítöit vettlik az idé11. Nem hHljnk,

~enunit. A bibliából nem chrcstomathi ,[t tanít, hanem :t tóra T.. li .. l\'. ,:B
Y. könyvét (1884. óta magyarra fordíh·a) tárgyalja, tehát n lli-ntlik

jelent-c meg több is, dc sajnáljuk, hogy az értesítök kiadása ne1n ter_i('rl

könyvnek erkölcstani törn!nyeit. a túra c gyöngyeit, nem tanítja. Pt•dig

kiirben s különösen sajnáljuk, hogy a fővárosi felekezeti iskolák, a föv<hos i

azt scm tartjuk valósziuünek, hogy a másik 4 könyvet becslilctcsen el tn<ljúk

nagyobb kiizségi iskolák p éldáját követve , értesítöt nem adnak ki. Az iskolai

vegezui három év alatt. A negyedik oszbílyban van hittan ra 10 panuH·,

h·trsítö érdekes ,-ilágot vet av. iskohíra, fentarUsa módjára, RÖt az iskola

magyarázata) és -

.J1·ad, küzli Renmann Ármin igazgató helyetes (oh·. helyettes) 16 . L

ami dicséretre méltó -

szertartástan is.

A nem felekezeti tárgyak közöl n német olvasást -

szellemére é:< vezetésének minöségére is. Az idei értesitök a követkev.ök :
-

igen helyesen

az első osztálybau kezdik s a harmadik osztálytúl kezd1·e uyeh tant

Baja, 12.1. Balassct- Gyw·mat, közliBrett Múr igazgató 18. L Győr és Győr

s tanítanak, azonban nyelvtan alatt csak fordítást és hclyesínbi gyakor-

súgd, 18. L Kalo csa, szcrkesztrtt<' Hom Samu tanitó 12. L Kaposvár 10. L

latokat értenek, amiben megnyugszunk. mert W bbet -

Kassa, 20. L l(ula 18. l. Lo80i1C.~ 24. L Na,gy-Ka nizsa, szerkezté Bún Samu

-

54. l. Pécs, közli KliHgenberg J. 16. J. &écsény, közli Spitzer Lipót igazgató tanító 16. L Szeged 16. l. &iyetvá1·18. L Topolya 22 . L
Arad nem ád egyebet »az izraelita elemi fi- és leánytanoda « -

m<:rt nem röviden: ·:sidó népisl,·ola? l:R

növendékeinek érdcmsorozabínál

statiBztikájanál s az iskolaszék és tanítú-testület né,·sodmál. A leány-

iskolának az iskolaszéken kh-Lil klilön női felllg:·elö bizottsli ga is van, mcly
valószinüleg inkább a női kézimunka ellenőrzésével foglalko7.ik. Az aradi
,·ismnyok azon kívánságot költik föl bennem: bár az értesítők, a pécsiek pél-

német granwwlil·cít

magyar ajkü gyermekektől a négy elemi osztályban kövt'telni hi:llmntlu

e•·őlküth:s marad. A nöi kézimunkúbau még mindig elöbiJ tanítják a kiité"t
mint a horgolást.

Gyfh· és Győrsziget az iskola :~lapib·á ayait köz li , tonl!JL(t i;kola,;z,:ki
~ tanítói név~ort. Még csak stati~ztikai táblázatot Sl'lll kapunk e 4:3:3

trl.llulóval biró iskolától.
Nem ád sta tisztikát a »Kalocsai i:raeh'ta ltitkii:s/g nyih-cínos
tál,yú reg11 es elemi isl.-ola értesítőj<« -

népiskola? -

úf

o.,z-

nu:rt uem rü,·iden: kaloc:<ai ~sidó

:;cm. Bevczetésiil az 188:). okt. 10-én fela,·atott új iBktJ

Járól mouclatik Heluíny szó: nem a;r, éplllctnek, hanem a feht\'atásu:~k

dáját kö,·etn>, mcgemlÚem:k, lHlny zsicló gyermek 11em jár a felekezeti,

leídsn. Kalocsa tudniillik nj iskolát épit, mert »építsllnk iskohít« 'IJl.·fi"l-

hanem a kf\zös vagy magúniskolákLa. Tnclttmklu!.l Aradon a tannlók jú

rsönösen érzett kinlu[l.[om «

nlsze elbódíttatott a felekezeti iskolátöl: remc!Jjiik, hogy a hitk<izség vezch·lö

Hyomtalannl elbangzani »a társaelalom nyilt légkörében.'« s nuir

fc:rfiai s kölönöscn föraLbija minclcnt rl fognak követni, hogy az elveszett

új épíílet » minden egyes tégl(1ja egy jelentőséy/eljes bel í! isko/aiiyyünl.• türté-

Y Olt

ott s a ma gm~ mondatok nem szoktak
!11081

az

territoriumot visszahódít~>lk. Hogy a köziiH iskolai nevelés reánk Jléz,·e

netében« -

minö káros. arról a felekezeti iskolaikat heszllntetrtt hitközségekben ma

hallottan1, hogy Yalahol az i:;kolai takm·,:kpénztámkn,il sikkasztá~ történt

már elég tapasztalatot gyiijthettek. Erősen hisszük, hogy az oly városok
amint pL Temesvár (dros) é:; Kcc~kcml:t Inielőbb meg fogj;ík magnkat
embereini
állítan i.

l:S

a meddő hitoktaUs helyébe uj ból Yirágzó nrpiskolákat fognak

'o Ina, ami igen iin·endetes doing. :M,:g iin·t·ndetesebL volna azonban, ha
az iskobi takarékpénztárak diralja lejárta ,·olna már magát. Utalják a
tanítók a gyennekeket a postatakarékpéuztárakhoz.
Kaposctir három rnbriklís érdemsorozatot küzöl: viselet, ~zorgalom,

Baja nép és polgári iskolája jelentést :id a lefolyt tanévről s megemlékezik Bassó Vilmos tanító 50 éves jubileumáróL Erre az iskola k<iltségvetése, iskolaszék s tantestiilet

Az iskolában iskolai taknn:kpt:nztárt is kezf'ltek. Idén nem

n~vsora,

majd a polgllri iskola tanterve

kliyetkezik. A népiskola tantervét a testillet átdolgozta s azért itten nem
kllzli.. Végül névsor és statisztikai táblázat következik.

tíltal:inos osztályzat. Uhina tanítói és iskola~zt:ki név or, stati:~ztikai
kimutatás, kült:;ég,·ett:,. é,; az iHkolai jóte,·ök kimutatá~a követkt•zik.
Ka.wt

derék igazgatója, Rottcnberg )[úr .·o,: csinos értekezé t

nyujt, (A zsitló é~ a nmnka), kiizli a tanten·et ~ nz értlem~orozatot. Kiiliiuiis, hogy Kns"<Íu még uwst

j,;

n G:íspár-f,:]t. ulval!<'•kiin) veket lnll!7.uálj!lk,

-l-!IH

'l'.INÜC:\.

li.'ttlu

:~z

ich!u

kii:~:ii]

clö:.;zör c!rlcsítiit " czc:rl em1ek ki;H]:ÍH;ÍI

11

zdii KOroklJ;lJl alapo,an mcgokolja. Kiizli az iNkolaszék lli:I.Kor<lt -

a taucrök lJL•os;-;tá,;:lt, a t:~ae~zköziik jcgyzék(:t

ott a rabbi -

közöl kiemclenLlö

<1

tornac:-;;-;ktizök kil'lc:gítö ,-olta -

be e1
dnrike

melyek

megemlék Hzik jótc:tc-

\lH:nyekrtil L:, jutalmaz:isokról H >ld érdc•m:.;orozatot és statisztikát.

bc~z:ímol a lefolyt tn névről. 1\Iint lÍj dolgot eme~jük ki, hogy
egy-cg~ forintot fizet a bcíds Hlkahmlval a lanüói "!JII!)dí;

T..osone
minden tamdó

alapra . mclyet ily alapon ldv:ín a hitközHeg létesíkni. Ott, lwl a közöuség
ily nj a hb teher \'Íselc:sú-e rctibírhatö a létsz:lm

VCHzc:ly<•ztet<:Hc~ udlkiil,

talán

figyc•lcmn• méltú eszmének bizonynhJa e kPzclt•méuyezés. Mert ami alamizswlt nz orsz;ígns

u~-ngd0-alnp

riilete e'ak ki,·étdkép fogj:.

Szép dolog;,

hog~-

nyujt, arra a zRiclö hitközség-ek Y.Hidó könyö-

bízh:~bli

az elaggott tanítót vagy családját.

az iskola a losonczi fiirdöbe májusban kiránd,,Jást tett

A tananyag :.;zrriut a

nul~odik éH

harmndik osztályban a tóra

elHő

könyve,

Ille!-( 11 Ji11

t.

Hok

uuí s kiizsc:giH,II ! A tanszc•rc·k iHkolH i kiinyvtár,

iH kol ai

jótC'-

Yiik nt:b 1 az ,:rc!Pmsorozat ,:, a stati ~zt ikai kiJnHtHbbok kij,·ctkezuek, m<•lybiil kit•meljiik, hogy a G07 tan u](, kri~t a jf>hirii iutc:zdnek :!71 ,-i<l<:ki
tanulója ,·olt. Iskolai takan:kp,:nztúr itt is kt':u,Jtctik.

Pr!r8

H 7.

iskola,;zék s tanító testiilet névsonit sa tananyugot küzli. "\

túra harmadik könyvc:böl HClu tanít semmit, a többi Hégy könyvet kihagy:í-

sokkai, m0-lyck nincseuele tiizctrsru fel soroh -a. Héber nychtant m:lr nem
tanitannk, rlr a német nyelvtan rnc:g minclig szcrr1wl. A s tatisztika »összpg-cs kinmtatast« ;\rl. mclyböl kienJl'ljiik, hog_,. 218 gyermek íratott be a
zsidó ll<:piskol ~tba, s hogy -

ami elég·gc: szomoní -

a kiizös i:-;kohiba 34

fiit 42 ldny, trhát a népiskolai tanu](,k maj<luPm m'gvedrés?:e j:lr. Ezrafelill j;h néiárclaiskohíba 12, magániskolába 24 lP<ln_,-.

Széclulny rö,·id jdentést ad >l tanchTöl, iskolaszC:kröl, tanítúlm">l.

a negyellik és öti>dik o~ztályban » J\Ióz<'s IY. könyw~(( - ami relllélhetőleg

tov>Í bb:l

anuyit jelent, hogy a hátralel' tÍ nég:' könyv - I I - V- fordíttatik, mert

fUJ·esa ;ilJapot tiínik ki, hogy a jó szc:c·hényiek érd emesnek tartják oly

azt m:lr nu: g scm tehetjük föl , hogy az öt oszt{dylyal, de G évfolyamn 1n I

fc•lekc•zctií iskolát fentartani , melynek tauanyaga a hibiülhól: n harma-

híró

i~kol:ilJan

az

első

és n egyedik köuyvcin kívül egyebet uem tanítanak.

Héber ds német nyeh' tant

crő~cn

tauítanak, s a héber írást pedig »ma:;.1Jw·

(Oh Spitzig I czig !) és német szüveggel. (( A felszerelés közt

kellő

tm·nn-

ál ta hi nos

clik ns~tál ylJan

n,

óratervet és

részletes

tanten'ct,

melybö l

a7.

a

tóra első könyvéböJ 4 szic1rá és a negyedik os:~.Ul_,·ban

n túra m;\sodik köny,·éböl öt sziddt (nyilván az első szidn\k).

rt,

az odavaló rabbi ha vonkint rendcsen meglátogatja az iskohít és meg-

eszközöket találunk . Az iskolai takan:ktár mellett »öt évi gyakorlat tamís-

nyngszik ebben a bibliatanításban . Milyenjó, hog~- a rabbiképzöböl kihrii-

koclik ((

Lo~onczon, a »valóban takarékos gyermekeket megdícséri nz iskolasz,:k az osztály előtt(( és olyankor a szegénysorsú gyermekek ~olm Sl'lll
irigylik a joblJJnódúakat, Kapunk statisz tikát, érdemsoroz tatot, vi,;clct, H~Or

lendö rabbikjobban fognak e jó t'cm,íl a zsidó iskola feladatához által;\ ban s
) l hitoktatásho z különösen érteni !

Szeged értesítőjében Deuts~h Samu tanító ncb,íny szóban aj,íHljn

<l

galom ,; elömenPtel és :Htalános osztályzat szerint.

lmg-yom;lnyos zsidó dallamok ápolását az ének tanít;ba alkalmú1·al és

t'

A nagy-kanizsai izraelita nyilvános hatoszhílyú elemi :fiú é,; ldn_,,_
iskola ,-alamiut az ezzel egybeköWtt k ereskNlelnli iskola
ki,íllíttisban nyLijt tájékozást e nagy intézetrőL
Az iskolaszék áll l G tagból s

első

értcHÍtűjc•

s:t.c:JJ

helyen, a tanító testiilet az t:nck

é,; tomatauítón kh-iil 13 tagJJól áll és IX-c(lik h elyen közölte tik. Bel'ezetö
értekezést

n,

folyó számla

kanlats~timíüls,íról

Bún Samu ír. Az évi jeleJJtdK

megeml(:kHzik Gutfreund Gábor nyugalmazott tanító é,; a derék Eir·ltbcry

ezéiból Schorr 1\Iór szegeeli ldntor fii~,etóre utal, nwl~·brn az egész c:\T<'
Ya.ló dallamok egy hangra le \'annak té,-e (Neimóth Jiszrúél. Szcgecl. Trau h.
1884, úra 1 O kr.)
Következik jelentés a tanénöl, statis7.tika, iskolaszék, tantestiih·t,
jotckoJJys:lg s részletes tanan~·ag. A hittani tannn~·ag u négyos~ltílyiÍ
zsid ú m:pisknlák számára minhlnl szolgálhatna. Töbhd tanítani e címen alig
lrhct, kc,·csrbbPt nem s7.abad.

Adolf igazgató halál:lról. Eic-hberg 18H 9-tölPgésr, 18 8 3-ig ~nííkiidiitt Nag_1

Sdgeh•ár. Jclentc:s a tam:nöl. »lkht>r lantárgyak ~etjetlelmc«: ima-

Kanizs:ín és a zsidö tauügy iníut énl<·klijcli) kiiriikbcu orsz;Íg,;zertc 111eg
érdemelt eli,;merésben részesült.

l'ordíi;Í", a tór:ibúl a 2. és :1. kiinyv, c:s héher ll_I'Ph-tau. Ertlcmsorozat, ~ta
ti,:r.tik:t.

A ni)i kc:zimunka tauít:is:íra Í>IHtcrv kc:,;ziilt, mely a kiit,:ssPI kc•ztli,
a horgoláson, jegyzéHen, lmrkoHsou, van:lson sat. f~>lytntja.

jeie11 tés, mclyböl nwgtndjnk, hogy Topolyán a tanítók fizrté8ökct az idén

A h•ányiskola hat OHzt.íl,nÍIJHk niivenr],:kc•i koutinwiltalt:ck súvn(,t
e:L!ö Ull.pjáu a zsinagúgábau: t•,;ak azt:ln az 1Íj iJ,h:ZIIJo;ll,l" ne

s~ííu_ic;k i~111<.:t

Topolya egés~ségiigyi ehm!Jkedést közlil Lémi Izrael tanítótóL ~;,i

'"'~'"111.-int pon/o.wn megkapták, ami r::ellitt so/w se-m
P<:nzhír nit ;, ,·an, " a l:lnnlók

:1

lo'rt(ut.

l~kolai takarék-

kivett p<:uzeu » tiiiJIIIlyin• az iiu~egt:lyzö

egy lettiil :! O kroo ré:;zYény k\in.1 1,.,.• k,qi.d 1 d tl'k. « :\c l'éljiin k h:í t, ho11:y
l<iYe:;z az

ú.i

H<'ll1>~l'Ü<:kltöl '' »:;,.;,whri:;l'lwr G<'ÍKt.«

Osztilly

Í~ v i
kilitsé g

'ranitók

KÚTFÖK.
Tandíj

l s koLt

Mini sz!erl r emleletek az anyakönyvi keriiietek ligyében.
forint

i
Arad

4' 4--

4 4

4

4-

B.- Gyarmat

4

Baj<t.
G.1 Jr-Gy.-Sziget

6- ll

309

l

4 33

4

119

Kalocsa

1 89

KaposYár
Ka,,a.

J

J

Losoncz

Szécsény

Szigetvár
Topolya

4

4

Na!l'y-Kanizsa
Szeged

J

*

2-

Kula

Pécs

361
287

1-

4

93. sz.

6-12
--

J

J

- 1- 2i l-

J

45~ :,4 4
l

l

J

2!--

il-JO

~J 7

512**

2J 8
7,83 J

609
80
137

6

--i 513-

19

1,700

122

* Az értesítö szerint: »A tandíjakat az iskolaszék, a sr.ülök anyagi
,·iszon_vaihor. mérten, a lehetö legnagyobb tapintatossággal :;zokta meg·
határozni. «
** Ezeufeliil két kereskedelmi osztály 7 4 tanulú,·al.
Zs. P.

Valhís- eR közoktatási magyar kir. miniszter.
19,22 9. szám.
Bihar megye közig. bizottságához egyídejüleg intézett rendeletem·
mcl megengedtem, hogy az izr. anyakönyvi ügy rendezése ülrgyában
1885. evi nov. 13-kán 1924. eln. sz. a. kiadott szabályrendeletem mellékletében 3 7 9. f . sz. a. előforduló nagy-bajomi izr. anyaköuyl'i kerület
ketté hasít tassék, és az egyikhez Udvari székhelylyel a tordai járásból
Szerep és Udvari községek, a másikhoz pedig Nagy-Bajom székh elylyel a
tordai járás mindazon közegei csataltassanak , melyek az nd1·arii kertil et·
hez beosztva nem lettek.
Budapest, 1886. jnnius l.
Treforl, s k.
94. sz.
Vallás- és közoktaM si magyar kir. miuiszter.
l tl,594. ~ZÍLm .
Tolna megy e közig. Lizotts,lgához eg' idejüleg intézett rendele tem·
mel megengedtem, bog)- Belecska község a ;imontornyai izr. anyakönyvi
kerllletböl kivétessék, és a görböpinczehel~-i izr. anyaköny1·i kerülethez
csa toltassék.
Budapest, 183(). uuljn:l 29.

95. sz.
Yallas· és közoktatási magyar kir. miniszter.
19,655. szám.
Konuirom megye közig. bizotts;ígáboz egyidejüleg intézett rendeletcnnnel megengedtem, hogy az izr. anyakönyvi ügy 1·endezése tárgyában
1855. évi november hó 13-kán 1924. eln. sz· a. kiadott szabályrendeletem mellékletének 13 7 -ik folyó száma alatt, Csúz székhelylyel felvett izr.
anyakönyvi kerület ketté hasíttatván, az egyikhez Koltha székbelylyel, az
udvardi járásbúl Baromlak, Csehi, Koltha és Udvard községek, - a másikhoz pedig Csúz székl1elylyel ugyanazon jártisból Csúz, Fur, Jászfalu,
Kürth t:s Szemere községek osztassanak be.
Bmlapest, 1886. május 20.
T,.ejm-t, s. k.
MAoYAn-Zswú

HzEMLE.

1886. VII. Foz.

aa
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96. sz.
YaltiB· é~ közoktatásügyi magyar kir. minisztcr.

19 .531. sz:\m.
S;:nbolcs mcgye küzig. bizotts>lg,lho;: egyidejilleg intézett rendeletemmel megeH;;edtem, hogr a daclai alsó járásban fekvő T isza-Dada,
Takta Kenez, rthrligy c~ Tisza-Dob községek izraelita lakosai a tiszalöki,
illeh·c n budszentmihályi izraelita anyakönyvi kerületből kilrp vc, TiszaDada szl{khelylyel külön anyakönyvi kerliletet képezzenek.
Budapest, 1886.junius 19.
Tr ejo1·t, s. k.
97. sz.
Yallás- és közoktatási magyar kir. miniszter.
:? 1.15 8. szám.
~árns megye közig. bizott,;fÍgfllwz egyidejilleg intézett rendeletemmel
megengedtem, hogy a felsö-tarczai j:ínlsban fekvő, Dobó-Pétermezö, Tark cö, Pomikalecz, Héthárs, Kijó, Décső, Roskovány és Harcsár-Lucska községek izraelitalakoRai a kis-szebcui izr. anyakönyvi kerülettől különv:ílnt
Héthárs központtal , s továbbá az ugyanazou járásbeli Palocha, Gyurkó,
Obrucsnó, Oroszvolya, Csircs, .Jesztr eb, PuRJ~tamezö, Lubotin, Orló, Amlrejuvka, Kurc,in , Gromos, K ozselecz, Plavnicza, Hajtnoka, Uják, Matiszo,·a, Sztarina, Lagnó, S11ulin és Ki s-Lipnik községek izraelita lakosai a
LerzeYiczi izr. an~-aköuyvi kerilletből kilép,·e Palocha központtal külön
izraelita anyaköuyvi kerületeket képezzenek.
Budapest, 1886. junius 19.

98. sz.

A paksi zsiclók szabadalomlevele a mult százaclból.
Wür Endes Uuterfertigte Geben an der Sammtlicheu Hicssigcu
Judeu Gemeinele hinauss nach eleme Uns wiesend ist, dass die Juclenschaft von Unserer Abgelebtc Öltern vor Uhr-Aiter eine förmliche Privilegia zum Isralitischen Glauben ervorclcrlichen Gruuclt, nemlich zu erbanung der Sinagoga, Baath haus, Krankeu Hospital, und Frlidhof, ohne
Kreuzer Entgeltet zu genüsseu gehabt haben, durch den Gewescncn.l<'e\'erbrunst Ao _1 7 7 7 a ber die Schriften zu G runele gegaugerr sind t, mÚhin
werde anhcmt zu Eudesgesetzten dato und Jahr vou uus unwiederstehlicher fast gesetzten Contract und Privilcgia Lauth weiter folgente Punkten
in Besten .~'orm rcchtens Gutwillig da !Jin gegeben wie folget.
l. eber geben wür ein zufüglichen Platz aufUnsere Grunclt Franeo
an die Juden Gemeinele zu erbauung auf Ihre Engene unkosten cin Neuer
Sinagog Lauth bey liegenten Abriss und Contract von Mauer Mci~ter d.
d?. worinen sie lhre Sermonicu VOl'lniig Ihren (;esiitz Fre)' und ohlle flchindert pflegcn derfen, wic auch

2 . f Nun olrodut!r).) KraukPllhospital Hatlwn nnd Frrúlhof snllt•n
7
n Ile wi e hi H herr rhr \ erblc)'nrn hahen, nnrl IW·itrn alle rliesr árbiinrr zu
Vr· rpA rgun g di c Gantze .Juclenschaft Grlúirig gross ist so soll .A.!! r·' Ihmf'r
nnd Ewi g sein Vf'rble,Yben uml rlic Gantzp .Jurlr·nschaft zn Gr·ni\Rsen haben
Holl E ben
·

i3 . \Venn clnrch Unghigss-FiLJlf' odcr Bchiksal Gotte, einige von
nbgemrltc Gebiiurr zn fh-unde gehrn mticht~n, ist dic Pril'ilegia Rn hin·
lfinglic·h Glildig, class die .Jnclen~chaft nar·h lbr('n willen auf rlic .\ltc
lhnncl r, (ohne Neuer dingsz Xötig habenter Erlaubniss) \\·irlernm auf zu
Banen, und
4. Ist der J nelen Gemeindr erlaubt Ih re in \Ycin Löscn machl'JHle
oclc•r ciukaufencle \Vein in Ihren .Jüdischen \Yirtzhauscrn, wir· auch di~
\Vein Schiülken selbsten Franco vor Arendirea nnd verpachten zn könen
nach Eygenen willen uucl ohne ({chindert.
5. Die Jüdische Gemeinde wöhl BeRtens: ~olle al .Tiihrlieh rlurc h
sie salbsten mit zihende Yotnm Richter und GeRchworner nach der :\Iayore
Gewöhlt we1·deu, ohne Einzigc bey nns Nötig habenele Aufrag, wohl aber
uach Besehehene erwöhlnng von uns Confirmirt werden sollen. Der Rahiner.
.Jn den Richter und Geschworne sind ''On nns Bc,·ollmiichtigt alle Partajen
in Gantzen Orth in allen Affercn alH erster Instans Juclt contra ,Jndt
CitiTen zu lassen, und auf Ihr aussmachcnrle Scutenz in GerichtRsarhen
dnrch alle zwangs-mittel Exequiren bevogt siuc1.
6. Solle auch die Juderr Gemeiuele erlaubet sein \\·ann sie der hiesige
Fleisch Haker ni ch genugssam mit Koseber Fleisch YOrseben kanu, class
sic Selbsten Fleisch zu ihrer Bedarfnusschafteu clerfen.
7. \Vei len hir die wonhafteJuclenGcmeinde sicuncllhrc Ynr EJtern
hohe urokosten gehabt welebe auf 800 0 Rhf. Guiden Belaufeu rlnreh da~s
zweimahlige erbaneu der Sinagogen anjetzto neuerdin gss dass dritte mahl,
>O ist clisser Befehl von Alihisigen gulidigen Herrschaft , class sich keiner
ohne Verwillignng der Judengemeinde Ausessich machen kanu, wie auch
mit derselbigen sich zu vergicichen und cinzufinden schulc1ig ;ein wirclt.
8. Und schlüsslich wircl dencn .Jm1en erlaubt al\ .Jahrlich zu Ihrer
Lauber Fest F e)'ertag zeiten Ihr Bcnöthigten Lanb zu Ihrer machentPn
hlitten auss unsern W alt ohne Entgelt ab haken zu können, die8scs alles
durch eUgener Unte1·schrift und Be)'liegenter Petschaft bestetigt worden.
Sig. Paks elj e 17 -ten 7 -b ten l 7 81.
Julianna baronesse VOlt s~<Íraz (L. S.J
Josephus L. B. Rudnyanszl.·y (LJJ.)
Da1·óczy Lajus (L. S.)
Báró Rudnyans:ky (L. 8.)
Rosty Ferencz (L. S.)
1\iUi: LAt:Fli:R LAJOS.
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VEGYES.

A hitfelekezetek a budapesti egyetemen. A. Bndaprsti Hirlap
cgyctrmiink hallgatóságát a hitfelekezetek arányára nézye mutatdn be.
a kiivetkezőkct ilja:

VEGYES.
ll'odalmi hil'ek.
r~bbikl!pzö-inttizet

Bloch Mózes. Az ethika a halákhában (Az orHz.
1885-86. évi l!rtesit~jében. Németül is). Buda-

pe't. 188 6. Izráel népének története Jeruzsálem második ]!Usztnlá~,íig. Irtn J Wellhauscn, forditotta Kardos Albert. Budapest,
lSSG. (Történeti kézikönyvek XIII. Athenaeum r. társulat kiadása.)
Jla, Buch .A.I-Chazari dcs Abni·IIasan Jehuda Hallewl im arahischen l:rtext sowie in der hebr. Übersetzung ,-ou Jehnda Ibn
Tibbon herausg. von Hartwig Hü·sclifeld. I. Halfte. Leipzig, 1886. -.ll 8. .Jntakolsky, i~:l S~N (Gy~lszbeszédek Strasclnm M. fölött, lnL
heriil). Yilua, 1886. - Sermons et allocutions par Zadoc Kalm Grand
Rabhin de Paris. Denxicmc Série. Paris 1886. A pesti izraeli/n
l.órll(íz 1885. éniíl ~zóló jelentése. Bzerk. dr. Bő!ce Gyula egyet. tan~í.r,
~z izr. kórházi biz. elnöke. - S. L. G,·oszmann, baranya-szcnt-lörinezi
rabbi. ~\Ioa,'im l'simchah, 7. fii><ct. Pécs. D1·. 1.li. Klein, IV01·te der
Traner. gespr. an d. Balne der :Fr. S. Berger. Nagy-Becskerek.

Steinthal H., a hires böicHl!s:r. c:s a berlini egyetem, va!::tminl· a
Lehranstalt flir die \Yisseuscl1aft des JndenthnmR nagyrrelemU tanára, a
mnlt télen tartott föloh,asását az Áhitatról a :&I.-Zsidó-S:<emle rendelke:<é-

~ére bocsátotta. J elen füzetben kri'lölj Uk az értekezés elejét.
. Rabbik ~int szabadkőmüvesek. Dr. Blnmenstciu luxemburgi

rabb1 tavaly szekhelye egyik páholyM~an fölolvasást tartott e czimen: A
zsidóság és a szabadkömíívesség. E:< alkalommal a frankfurti Popul. wis-

senschaftl. Monatsbl. szerkesztöje, rlr. Brii/1 Adoiffölemlíti, hogy az elhalt

rlr. Schwarz, Köln város orthodox rabbija, szintén szabadkö~iives volt.
1\legemlitjiik itt, hogy a magyarországi rabbik között is vau szabacl-

kőmííves.

Zsidók külföldön. Antokol.szk?J Márkas oro~z s:r.obrász a óéc;;i miívészeti akadémia tagja lett. - Dr. Iladcavyt szt. pétervári tudóst a kona~ntinápobyi Syllogos C><. keleti társaság tagjául vMasztotta. _ Dr. Pltil~ppat:m Mártont, a brüsszeli egyetem tanárá t s az ott hel · , 'dó k . · .
tó '
t á
}'l ZS!
Ol J ZISZnum agj, t a belga kir. tud. akadémia tagságával tisztelte meg.

Az elmult iskolai félévben volt egyetemiinknek 3016 hallgatója,
mt:g pedig a hittudományi karon 90, a jogin 1ií86, az orvosin 1093, a
böJcseletin 245. A bitfelekezetek aránya kiszámításliban természetcsen
figyelmen kivül kell hagynuuk a tisztán katholikus hittudományi kal't
s csupán a többi három karra lehetlink tekintettel.
A 1·ómai l•atholikusok a három kar hallgatóságának 40· 4 százah:kát
tették (mind a négy karnak 43'11 százalékát.) Legkatholikusabb mlt a
bölcseleti kar 52' 6 százalékával, a jogi kar katholikusainak arányszáma
48·4 százalék, az orvosi karé csak 26 százalék volt. Egybevetve az egész
ország hitfelekezetei arányát, mely a római katholikusokra néz,-c 4 7·2
százalék, látni való, hogy a katholikusok az orvosi kar kivételével a sztimnknak megfelelő, söt valami.-el nagyobb arányban járninak az egyetemi hallgatóság összeállításahoz .
A lcét protestán8 felekezet köztil a református az ország lakosainak
14.7 százalékát, az ágostai 8 százalékát teszi. Az egyetem htlrom karán
volt összesen 11'5 százalék református és 9'6 százalék ágostai hitvallásu.
Az egyes karok szerint megoszlásnk a következő: a jogi karon volt 11'8
s:r.ázalék református, 11·4 százalék ágostai; a bölcseleti karon 16 sz,izalék református, 11 százalék ágostai; az orvosi karon 1 O százalék refornuitus, 6'7 százalék ágostai. Részvételük szintén egészen természetes
arányunak látszik. Az unitárius felekezet csak 7 képviseJöt kiildött ugyan
az egyetemre, dc számuk az egész országban is csak 0"4 százalék, meg
ök annyira az erdélyi részekhez vannak klih·e. hogy kis számuk nem feJtünő a bnelapesti egyetemen.
A két !JÖ1'ii!J hitfeleke:<et a milyen jelenhikeny részét teszi ar. orsz;ig
lakosságának, olyan aránytalanul csekély sz;immal iparkodik tudományos
képzését a budapesti egyetemen szerczni meg. ).[ig ugyanis az ország
lakosság~inak 25 százaléka vallja e két felekezet hitét (t. i. 14.1 sz;Ízalérög keleti és 10'8 sz,ízalék görög katholikns), addig a budapesti egye-

tem három kadn összes számuk csak 4 sz:ízalék, még pedig a bölcseleti
karon 6·5 sz{Lzalék, a jogin 5·5 szúzalék, az orvosin csupán 2 százalék.
Legnagyobb aninyban a zs-idóság járn] az egyetem hallgatóságának
alkotás:Ihoz. A zsidós~ig összeR száma az ország lakosainak csak 4"6
százaléka. Az egyetemen pedig a 3 kar hallgatóság1Ínak 34"4 százaléka
><sidó. Az egyes karokat tekint,-e, még a bölL·seleti karon is, melyre pedig
zsidó hallgatóságnak csak 3'4 százaléka iratkozik be, a hallgatóságnak
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t:l·S sdz:t!t:ka z8idó. a jogi karon ma
JWclig 55 százalék a zsidók sz:íma.

2~·4 ~Z<Íz:d<:k, az oL'\nHi karn,
1

1882-brn az orvosi karon még csak relatív többségben voltak, t. i.
4.3 sdzalék (1881-82. LL felében), 1883-ban. 47'5 sz:ízalékra sza Jo1
rodott, 1886-ban már 55 sz:ízaldkra. A jogi karon1882 -beu 24'5 százalék ,·olt, 1883-bau 25·7 sz:lzalékra szaporodott, 1886-ban 22.4 százalékrn l'sökkeut a zsidók száma. A bölcseleti karon 1882-ben 14 százalék
volt a zsidók sz:lma, ez 1883-ban ugyancsak 14 szállalék maradt,

H~~ 6-bau

leapadt 13 '8 százalék ra. A renciki vüli hallgatúkul beirt gyógy-

~z<'rész nönudékek közt a zsidó aninya 7' 3 százalék.

Kitér·t zsidók. A magdeburgi J. Familicnblatt szerint 18 8 5-heu a
k(.il·etkezö hires kitért zsidók haltak el : Ci-laser Gyula, volt osztrá.k igazs:ígügymiuiszter; Tlu'lo K. G., a m.-frankfurti törvényszék elnöke és birodalmi képviselö; nemes Philipsbarn kopenhágai porosz követ; (b·. Henle
JaJ.:ab, a göttingai egyetem viiághirti anatomusa i Hille1· .Perdindncl karnagy

zeneszerző Kölnben ; Lelifelel Otto hirneves szinész '\Veimarbau.
A berlini egyetemen, mint a Debreczeni Prot. Lap. jun. 26-ilti
~zámábau olvassuk, 4434 hallgató közül 40 a magyar. Ezek között 28
és

zsidó \'allásu, köztuk a bölcsészeti szakon 5-6 rabbi-növendék.

Budai templom-alap.

E czim alatt a Prot. Egyh. és Isk. Lap
24. számában a köretkezö sorokat olvassuk: »'Tisza Kdlnuínné ö nagyméltósága, mint a budai reform. templom-alapra adományokat gy iijtö
hízottság ,-éduöknöje a napokban az említett alapra 2220 forintot kiildött a plispök urhoz, mint általa gyltjtött összeget. Ö maga 500 frttal

kezdette meg az aláirást « A mi előkel ö asszonyaink még nem igen tudják,
hogy felekezeti ügyekért is érdemes ércleklöclni. Vajha e pélela azt köztuk
legalább - divattá tenné.

Orgona német zsinagógákban. A magdeburgi Tsr. Wochenschrift
összeállítja azon német városokat, mclycknek zsinagógáiban orgona vagy
barmonium emeli az istenítisztelet ünnepiességéL Az eddig közölt névsor a kö\·etkezö: Alzey, Alshcim , Aachen, Augsburg, Berlin, Bernburg,
Bielefeld, Bonn , Boroszló, Bromberg, Braunschweig, Bingen, Bayreuth,
Bochum, Cassel, Chemuitz, Coblenz, Drezda, Dortmnnd, DUreu, Duisburg,
Erfurt, Ems, Elberfeld, Esseu, Prankfnrt M. m., Fm·th, Fraukenthal,
Glogau, Gelsenkirchen, Hilclesheím, Ileilbronn, Hechingen, Karlsruhe,
Königsberga, Kaisers!autern, Lipcse, Leobschlltz, Mannheim,

Miinchen,

Mühlhausen i. Th., Münster i. W., Mainz, Meiuingen, Mündeu, Nürnberg,
Neustacit o. S., Nennkirrhen Ríchtberg m., Neuwied, Oppeln, Oppenheim,
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Ober-Ingelheim, Odernheim, Pinnascns, Rodalben, Stuttgart, Stettin, Sh·e]itz, Speyer, Steelc, Schweinfm-t, Ulm 'Yie~baclen Wor·
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Vrzsgalatr tervezet a ref. egyházban.
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n1s, '
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en.

A magyaror,zági e ·. ref.
1
~gykíz a thcologiai vizsglilatok uj tenezetét dolgoztatta ki egy bizottság
aJtaJ, lllelyuck &ász Károly :t7. rlnökc és Tóth Sámuel a jrgyzöjc. E tervezetből két pont érdekel hermlinket kiilijnöscn. Az első az, hogy szintén
Lehoz ta a két első év után az rtlapvizsgútototJ mely a mi rabbiképzönkbeu
alapítása óta áll már fönn. Alulr volt erre befoly:íssal a mi példánk akár
nem, a reform:ítusok ten·czetc minrlen esetre ékesszóló bizonvítcika a mi
rrgi cljánísunk helyes volt>Ínak. A másodi/.; pont a ltébe1· tudá; azon mértéke, melyet e ten-ezet a kanrlidátustúi mrgkidu. Erre néz,·e szóról-szúra
idézzlik a bizottság elötetjesztéscit : »Ezrn alap,·ízsgáiat tárg-yaira 1·ona tkozólag megjegyezzük, hogy k0t rgyluizkrriilet fölterjesztett ja,·aslabíban,
az ó-s.oiivetsé._qi exegesüt az ala1wizsg:ílat bí rgyai közé fü],.étctni óhajtja.
sőt az egyik egyházkertilet azonfellil lli<{g. az első képesí tö 1·izsgálat bírgyai közé is föh eszi, tehát a~< ó-szövetségi inbmagyarázatot nagy fontosságanál fog1'a /.;ét izben kiv>lnja vizsg,Uat túrg~·ává tenui.
7

»Bizottságunk ezen fontos tárgy bcható 1·itatásánál meggyőzöLJött
arról is, hogy az egyes egyházkerliletekben eltérő felfog:ísok és elj>lnísok
vannak én-ényben arra néz,-e, hogy mennyi ideig kötelezenelök a theológus ifjak az ó-szövetségi exegesis hallgatására. Van olyan theol. akauémiánk, a melyben a héber nyelvtan az el~ö év első feléhen heti hat
ónln befejeztetvén, a második ft:lévben tntír az ó-szö,-etségi magyar:ízat
renelszeres hallgatása megkezdetik i töbh akaelérniinkon a két ehö é,·
folyama alatt ezen exegesisnok hallgatását a theológnsok be is végzik.

És épen ez a föinclok, a miért az ú-szövetRegi cxegesist az alapviz~g:ílat
t:irgyál':.l kivánják tenni, sikeresebb eredményt remélvén az oly vizsg!Llattól, me ly közvetlen a tantárgygyal Y aló foglalko:t.<ls után tartatik, mintha
két teljes év ntán - mely alatt a;" ó-szö1·ctség-magyar:lzattal tahín épen
nem is foglalkoznak, lillanak elő az illetök képesítü ,·izsg[Llatra. A bizotts;íg azért tisztelettel ajlinlja a kolll-eu t fil,!.'yelmébc:

»1\Iiut:íu maguk az egyes egyházkerUletek a kom·eutnek 1883. éd
azon utasítását, hogy az ó-tcshímentomi bihliai magyarázat a theolognsokra nézve csak egy é\'CIL tlt kötelezett, oda módositották, miszerint két
évnek hallgatasát mouclott>ik ki kötelezőnek theol. akadémiáikon: ennek
alapján hivassanak fel az egyes keriiletck, hogy az ó-szö,·etségi magyar!Ízat kötelezövé a 2-dik és 3-dik é1·es theológusokra néz,·e tétessék; az
egész első év a héber nyehtan alapos megértésére s begyakorJására for·
<líttassék; mcrt jobban ht'vrsödnek az ifjui lélekbe azok az idegen nyelv·

fi OR

VTMiYlUS.

tani al:lkok, ha lm~amosabb idt'ig, mcly aiart

wo

cngeLÍteLÚ<:

azuKu aK

w ,-

Llolgo;ds:ira ~ beg;nll;:orlására, foglalko:<:hatik azokkal az ifjui elme. Eh ben

h· li, cg,Yik

imlold~· ja' asiatunk

azun pontja, hogy az

ó-~zövetségi magy a-

d za tot <lZ atlp,·izsgáLl.t t<írgyai köziil kihagrtuk: nem leheh-én sem uti
t:hgybúl addig, mig az is ko inilag befejez' c nincs s annak hallgaMsá t
ma g:íra néz, e n

illcotő ,-izsg<ílntü~,-ő be
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biztosan é~ teljeR megnyugnlssnl előallalli . Sőt még óhajtjuk, hogy a negycdé' c~ hi ttanhallgatók11ak is ajánltassélc figyelmükbe az ó-szövetségi
cxcgesis hallgatása, de m:ir ekkor féh'vi colloquiumok tételének k öteleztetése mmdil.«

Adalékok a zsidók történetéhez Magyarországban
1790- 1840.

Zsidó statisztika. Az l8tl5-iki Hépsztlmlál:'ts szerint Boszniábw,
é.<

r.

lhrc~cgocinábon van 49 2, 710 mohammcdán, 5 71,250 görög kel.,

:'lGi.i88 katholikus, 5805 zsidó; 285 gör. kel. és 1±4 kath. templom,
!-129 tnecset
moham. , és

rs
n

1(j :sina,qógrtj 67 állami, 59 gör. kel., 27 kath., 760

zúdú iskola. -

1885-ben Bécsben 248 zsidó tért ki, s

pedig 14 6 férfi és l O2 nő ; zsidóv;t lett, ill et. zsidó hitre visszatért összesen 63. - Ilivatalos közlés szerint ta valy Orosz-Lengyel01·szágból20,150
zsid<) vándorolt ki Amerikába.

A Sárospataki Lapok f. é. 24. sz;imában, e sorokat olvassuk:
»Az ember;zeretet szép példája. -· Szivem fájó érzéssel tölt meg, midőn
a ~zotnoru érte~;;itést olvasám . . . Kis Gyula szederkényi lelkész idegen
fuldöu elhunytáról ... Hat {trvrt, köztlik négy ueveletlen, siratják a sze
retö au,,·ával a rtiakuem imádtlsig szcretett férjet és apát. Azonbau euy-

hlilt:~t

lelkészéről, orvosáról
résztvétéről, kivált a zsidó

hozott keblemre a tudósítás Karbbad evang.

és egy miskolczi jeles uri egyénnek jótékony

családnak, mely Kis Gyulát, mint szállásadó, dajkálta, emberséges jöté
konys{tgár01. A lelkész nr az egész temetési költséget viselte. Az on·os
nr ... A zsidó, kinél a beteg szállásolt, semmi fizetést cl nem fogadott:

a~. eUnmytJutk kcscrgő leányát saját kocsiján vitette ki a temetőbe. Csakis
('lluek nélJes csahídjából állott a derék ev. lelkész mellctt a halotti kíst:
ret ... A zsidó család azon ágynemlije, melyen Kis Gyula utolsó álnuíra
szeuderiilt, ltasv.ua vehetetlemu: lett, tnégseut fogadott el semminem li tlijat.
Illi. a:.< igazi i:.<t'aJ>!ita, J:í11us l. 4!:>. llyeuek :íltal
orsz:íga. É. A.''

kü~>:elget lto:~.:;o;áttk

isten

A zsidók története hazánkban a legsajátságosabb képet
nyújtja, helyzetök majd jani, majd rosszabbul, de mindenkor
szoros kapcsolatban áll az ország politikai, de még inkább gazdasági viszonyaival. Zavaros időszakok, belső viszályok a zsidók
elnyomását vonják maguk után, míg rendezett viszonyok között
erős s hatalmas királyok alatt, helyzetök többnyire türhető.
Sajátságosnak nevezhető történetök még azért is, mert különös,
hogy épen a magyarok bejövetelének első századaiban élvezik a
legtöbb szabadságot s birnak a legtöbb jogokkaL Így pl. Sz.
László és Kálmán törvényeinek tanusága szerint akkor ingatlanokat vehettek és bírhattak Minél inkább érintkezik azonban a
magyarság a nyugati népekkel, minél jobban kezd nálunk is a
feudalizmus tért foglalni, annál inkább terjed a zsidógyülölet, a
zsidó-elnyomás.
A mohácsi vészt követő századokban a nemzet hosszú ideig
léteért, alkotmánya- és vallásáért folytatott háborúival volt el,foglalva s ezen küzdelmek között vajmi keveset törődött a zsidók
ügyével. Innét magyarázható, hogy 1790-ig alig mn a zsidókat
illető törvényhozási intézkedés. V annak ugyan helytart?s~gi. ~en
deletek, melyek a zsidók beköltözését megakttdályozm ohaJtJák,
vannak egyes városi sta.tutumok, melyek a z~id?k kiz~rásá~. a
vítrosokból czélozzák, de általános, országos ervenyessegfi tör.
vényt alig találunk.
. ,
II. József szabadelvfi uralkodásával, a zsidokra nézve Js
szabadabb és kedvezőbb irány kezdődik. A türelmi rendelet~ben
nem mondhatttt ugyan ki a zsidók vallás~zabadság~t, de .Igen
fontos a minden esetre megbélyegző türelmi taksa el~rlése, Jóllehet József az ezen czim alatt fizetett adót kam:ua1 adó neve
1\haYAn-Zswó
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alatt toy(tbbm is belwjtotb. József halúlúval azonb11n szabadelvü
is megs:üintek sa reakczió megkezdődött.
De ha József rendszere meg is bukott, az általa inaugurált
~zab:1dchíí szellem tov(tbb élt, túlélte a reakczió korát s követelte
jogait. Hozójúrult még, hogy a Francziaországban megindult
nagy ::1zellemi mozgalom hazánkban is mindinkább visszhangra
t:üúlt, a franczi:t forradalom nngyhangzású jelsznvai az egyenlő
ség- é testvériségről nálunk is hivökre találták s mindezek
befolyással voltn,k arra, hogy a zsidókról is kedvezőbben kezdtek
gondolkodni. A fehilágosodás szelleme, mely Francziaországból
kiindulm körutat tett egész Európában, segítette eloszlatni azon
bal-réleményeket, előítéleteket, melyeket a zsidók ellenében tápláltak
iut~zményei

A franczia eszmék terjedését legjobban bizonyítja azon
röpiratok nagy száma, melyek a franczia bölcsészek szellemében
élőket a vallás és kath. egyház ellen fordították. Voltak röpiratok, melyek a vallásról így gondolkodtak: »Közös erővel szere:::tetett a haza ... közömbös, Byzancz, Mekka, Tibeth adta-e vallását; jogait nem adta, tehát el sem veheti.« A zsidó kérdésre
vonatkozólag ilyen nyilatkozatot találunk: »Fiukat büntetni
apákért nem illik: hogy nem hisznek az Idvezítőben, nem a mi
dolgunk, valamint az se a Si d óság dolga, hogy mi hiszünk benne,,.
Ez magyarázza meg azon kedvező hangulatot1 azon liberális felfogást, mely nálunk l 790 / l körül a z~idóság iránt uralkodott.
Ezen szabadelvíí iránynyal szemben megindult azonban
egy másik mozgalom, mely a zsidók visszaszorítását akarta kieszközölni, s ezen mozgalom az akkori zsidósáo·0 természetes ellenségeitől származik: a kereskedők, czéhek és ezek következtében a
városok részéről.
A zsidók sajátságos helyzetöknél fogva minden mú.s télTiH
leszoríttattak s így ea:yedül maidnem kiza' r·o'ln()'osn
1- . k
~
,
J
<•o <.n a .eres edel~mi:e voltak utalva, itt pedig veszélyes versenytársai voltale a
legmkahb városokban élő kereskedőknek. Részben ezek "e'lt'l
'
, b
l'
emnysege, resz en a városi polgárság szükkeblíísége okozt h
.
zsidók
k'
a, ogy a.
a sz. Ir. városok legnagyobb részébőls mé()' ma's v'
l
ból é
ki ,
o
aroso ch eg _sze~ z~rattak, sőt a bányavárosok keruletében és attól
ét mertfoldnyi távolságban az 1724. jún. 26-án, 17 48. decz.

] 7-rn (~s ] 777. febr. 7-én lwlt kirrtlyi rendeletek rrtrlméheu
halálbüntetés ter.he abtt még mutatkozuiok sem volt szaharl. I)
Az 1790-ln szabaclclvííbh iránynyal ellentétben teh{tt a
kereskedők indítják meg a mozgalmat a zsidók ellen. l 790 . .iúuius
15-én kelt köriratában felszólítja a pesti polgári kereskedői testület az ország összes kereskedőit, hogy együttesen nyújtsanak
be az országgyííléshez egy tcrvezetet a kereskedelem emelése
érdekében. Egyszersmind beleüleli ezen tervezetet 2) és a városok
kereskedői társulatainak véleményét kéri. Nem szándékozom ezen
meglehetősen bő tervezetet Ismertetni, ele érdekel bennünket az,
hogy a kereskedelem emelkedésének egyik akadályául a zsidókat
uevezi. Vúdolja öket az árúk hamisításával, a tolvajlás előmozdí.
tásávn,l, orgazdasággal, uzsor[Lval, titkos szövetkezéssel a keresztények kizsákmánylására stb. Végül azon ajánlatot teszi: A
vagyonos zsidóknak, kik ép úgy mint a keresztények a szükséges
alaptőkét kimutatni képesek, engedtessék meg a főbh városok
közelében az Allingrosso-üzlet, pl. Ó-Budán vagy más nemesi
vngy kamarai birtokon, ele tiltassanak el szigorúan a városokban
való házalástóL Minden zsidó, a ki mezővárosokban letelepszik,
köteles egy bizonyos alaptőkét kimutatni s törvényszékileg biztosítani. Szorítsák őket arra, hogy mimlen cs::tládból legfölebb egy
ember foglalkozzék kereskedelemmel, a csaHel többi tagjai pedig
ipar- és földmívelésreadják magukat. Telepítsék le őket Magyarország egyes még míveletlen részeibe. hogy azobt míveljék,
alakítsák őket át, hogy a társadalomhoz közeledjenek, s idővel :t
többi polgárokkal egyenlőknek tekintethessenek 3 )
Ezen még elég kedvező ajánlatokból következtethetjük,
milyen volt a zsidókról elterjedt vélemény. Az 1790/l. országgyülósen a városok, a kisnemesség, az országos sérelmek között a
zsidók ügyét is felhozták. A szabadelvííbb irány a másik - a
zsidóha épen nem kedvező -- iránynyal találkozott s az eredmény ho()'y az 1790 iL országgyülés egyelőre kimondotta, »hogy
,
b
l
d'
'd'k . d
n, 1\In.gyarországban s csatolt részeiben tartózk~ o zs1. o mm en
sz. Je. városolelJan s más helyeken (nem értve 1de a k1r. bányavál) Pla:mm Com. Josephus Haller de futura Judaeorum in Regno
stabiliend a condition e
2) Besclnrerden
in Ungarn abzuhelfeu
3) Besclnrerden

l 7 91.
wie dem Handel
u. ohnmassgeblicher Yorschlag,
wlire v. P .. H· · · St · ·
stb. 3 7-43. old.
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rosokat) nzon úllapotba,n, melyben 1790. évi ja,nuár 1- ső napj án
állottak megtartassn,nak s ha netalán kizn,vartattak volna, ugyauoda visszahelyeztessenek. « 1) Az 1791: 67. tvcz. pedig a többi
országos sérelmekkel együtt n, zsidók helyzetének megállapítása
Yégett szintén egy országos commissiót küldött ki azon utasítással
hogy a legközelebbi országgyülés elé a zsidókra vonatkozólag
hn,tározott javaslatot nyújtson be.
Ezen országos deputácziónak volt tagja gróf Haller József,
ki a tervezet elkészítésével megbizatott. Haller a tervezetet elkészíté, melynek tartalma a szerző mély gondolkozásáról, fenkölt
szelleméről és szabadelvü irányáról tesz tanuságot. Meglep ő azon
meleg humanizmus. a melylyel a zsidók állapotáról szól s különösen bámulatos azon hév, a melylyel a zsidókat a rituális vérvád
ellenében védelmezi.
Nem lesz talán érdektelen ezen meglehetősen terjedelmes
tervezet egyes részeit egykorú magyar fordításban szószerint
bemutatni. A szabad kir. városok privilegiumait illetőleg csakis
N.-Szombat városa mutatta be privilegiumát a zsidók kitilthatásár::t vonatkozóhg, melyet Ferdinand adott ki és úgy I Leo ld
m~u~ ::\Iária-Therezia hitelesített. Ebben okul adatot~, ho~; ~
zs~dok egy keresztény gyermeket megöltek volna s azt vallási
czelok~·a, használták Ez ellen Haller így szól: »A l\foses V allásu
emben aldozatot sehol sem I)arantsol sőt tt'l
. t k
t' V ,
'
a o , mm a eresz~ny alias, mely azon fundálódik, iszonyodik, s azt nyilván tiltja.
:ha meg n:m egyez~ének is a Mozes Törvényével ezen durva
ke."yetlenkedesek; hatan mindazáltal az ujabb könyveikből származnak ezen embertelen rendelések D
k"
közt első h l
,
. e ezen onyvek, melyek
e yet erdemel a Talmudnak neveztetett k"
~etes~~ a kere~~tén!ek előtt, azokat ők mint például ~:~~~r~s:~ge:
an myomtatJak es azokban h l l .
dött
k'k
..
se o va amr olyas észre nem vévő. ' ~em ne r szemokre nem hányodott Ha a z . ,
,
rlyen rstentelen, még pedig időről időre
~lclo vallasnak
tulajdonítóelhatnának úcry t V'!' e kovetendő gonoszságok
o az a lagnak semm· , 'b
lehetne megszenvedni' me
t
ő
ll'
.
l resze en sem
va asok mmdenütt
e
'
r az
gy, ennélfogva a lakosokat
. d
ugyanazon
' d h mm enütt , 'a leg nyr·1vansagosabb
, ,
vesze delemre tenné ki.
' e ogy az a vallas mel
·
e , .,
smen es tiszteli, egyszersmind vétkek t . '
y az rgaz Istent
- -- e rs parancsolna, képtelen·

i.

l) Corp. jur. 1790/1 . 38 . t vcz.

ség. Ta.gadni ugyan nem lehet, hogy n Zsidókról nüó ezen vélekedés darab ideig szinte közönséges volt: ele mlyon azért, hogy
vahtmely vélekedés közönséges, nem lehet é azért hibás? hiszen
sok századokon keresztül közönséges hibás vélekedés volt, hogy 11
Nap mozog, a föld mozdúlatlan; közönséges volt, hogy 1 elünk
lábbal öszveérő emberek nintsenek; közönséges volt (hogy az
ujjabb időket emlí:tsem) a boszorkányok létele. mely áltab hány
emberek tüzre kárhoztatócltak; az emberiségen. és szabad legyen
monclanom, az igazságon ugyanannyi sebek ejtődtek «
Sorban veszi azután minclazon törvényeket, a melyek a
zsidók ellenében hozattak s ~ejtegeti, mennyiben szükséges és
megokolt azok változtatása. Attér am~1. közönséges ní.dakra, a
melyek a zsidók erkölcsei és szokásai ellen fel szoktak hozatni s
valóba.n nemes gondolkozásra rontat, miclőn ezeket monclja: »Valyon azon vétkeket, melyekben közönségesen (a mint állítódik)
lélegzenek a zsidók, nem onnan kell-e inkább származtatni, hogy
az egy eddig megvettetett N ernzetnek tarta.tott és >ele úgy is
bántak, továbbá, hogy élelme keresése mócljaiban megszorítodott.
Pallérozadjanak ki a zsidók, könnyebbítődjenek meg az ő Jeitanultságokra szolgáló segítő eszközök, érezzék tsak, hogy úgy bánnak vele, mint emberekkel, mint Ország lakossai>al, érezzék
tsak hogy Magyarországban hazájok van és akkor a.zon Zugolodások, mellyek ellenek felhoí:óclnak. bizonnya.l oly közön!iégesek
nem lesznek. « Hivatkozik a haszonra, melyet n zsidók az országnak nyújtottak s hivatkozik Spanyolország sorsára, mely kiüzetésök által tönkl-e ment.
Végül az országos cleputácziónak a következi) törvényjavas·
latot ajánlja:
Törvényczikkely: A zsidók állapotáról Magya.rországban és
az a.hhoz kapcsolt részekben:
A_ Magyarországon tartózkodó zsidóknak a Iakozási jog és
az azzal egybekötött jogok továbbra is a maguk épségökben meghagyatnak Ennél fogva szahad lészen nekik minden szabad kir.
városban s ezen országban s hozzá kapcsolt részeiben fekvő akármely helyen lakozni; eltöröltetvén Horváth-, Tóth- és Dalmátországok részére hozott ellenkező törvények, valamint minden ez
ellen szóló privilegiumok. Nem lesz szabad azonban a zsidóknak
a szab. kir. bányavárosokban sem annak környékén 7 mérfóldig

. v. - 1 k-:11·lllJ.llŐ okból mouni annál kevésbbé ott álbnJ\:crcs l\.C< l l'~
t.

l.

'

'lZ "Z ellen ve' tökre h:trom évi börtön határoztatott.
, ]·,1,J·dl 1' <.'
l L)[lll
Ezenki1 ül szabnel lészen ft zsidóknak tul:tjdon vnllásuknn.k
:Jiózes törvénye szeriut való gya.korlásn, és ebben őket senki sem
hábor!.!:assa, ann1iml kevésbbé ne bosszantsn: A katholikusok
iinuep~it azonba.~ külsőképen megtartani kötelesek, házaikban a
Htrlllát okozó Illlmkúbtobt kivéve, akárminő mnnkát végezhetnek. Büntetés terhe alatt n.zonban eltiltatik, hogy keresztény cselédeiket ünnepeik és istentiszteletök gyakorlásában megakadályozzák. Szabnel lesz a zsidóknak a keresztényeknek kiszabott
tanftás módja szerint (kivévén a vallást illető tárgyakat) tulajdon iskolákat állíta.ni, sőt más közönséges isko1áknt, akaelemiákat és egyetemet látogatni, ottan doctori gradust nyerni és a
szahad mesterségeket gyakorolni.
Ha vnhmelyik zsidó va.bmi bünbe esik, vagy valamely
kereszténynyel polgári pere volna, a nem nemes keresztények
számára megállapított törvények szerint fog eljáratni. A zsidók
között tárnaclt polgári pereket és egyenetlenségeket pedig legyen
nekik szabad, az eddigi szokás szerint, mbbijok elé vinni s onnan
az országos törvényszékekhez fellebbezni. A szerződéseket, vaJamint üzleti könyveket s minclazon irományokat, melyek a törvény.székn~l bernutatandók, nem zsidó nyelven, hanem azon nyelven 1randok, mely az ország vagy a kapcsolt részekben használatos. Tartozik továbbá minden zsidó a keresztények móclja szerint
kereszt- és vezetéknevet választani, azzal minclen irásban élni s
azt az illető törvényhatóságunk irásban eleve b d ·
ea lll ; n.z akármely vallású kóborlókl·a kiszabott rendelések a kóborló zsiclókra
is kiterjesztetnek l)
l

o
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Josel'h Haller : Pi

anLtm c1e futura Jndaconnu.

íLdtetnek s kereskedelmi ezélokból ott időzhetnek Lényegesebb s
zsidóJem nézve hátrány0sn.bb azon mórlosítás, hogy a zsidók ~L
S"-ab. kir. városokbn.n lakhatnak ugyan, birtokj0got is szerezhetuek, de a városnak csak azon r($zében, melyet a városi hatóság
részökre kijelöl. Ellenben a bányavárosoht illetőleg, miután a
bizottság kimondása szerint, a hét mérföld megállapítása igen
bn.jos s csak folytonos vexálásokm adhatna okot, azon móclosítás
fogadtatott el, hogy n. kir. bányavárosokbn.n a zsidók nem lakhatnak, <le n.zokban kereskedhetnek s azok hetivásárait látogathatják. De változatlanul elfogadtatott a javaslat azon része, me1y a
zsidók iskoláztatására vonatkozik. Hogy azonban a zsidók s leülönösen n. szegényebb osztálynak bevándorlása mégis megakadályoztassék, az ujonnan szerkesztett articulus végére hozzátolclatott,
hogy ki.i.lföldi iparosok és nagykereskedők csak akkor telepedhetnek itt meg, ha legalább is 1500 frt vagyont felmutatni képesek 1)
A javn.slat tehát elkészült s az országgyülésnek volt volna
beterjesztenclő. De ezen munkálatnak sorsa is ugyanaz volt, mint
a többi reformmunkálatoké. A kormány ellévén fogbh-a az idő
közben kitört franczia háborúkkal, rövid országgyüléseket tartott
csak azért, hogy általa a szükséges segélyeket ujonczokban és
pénzben megszavaztassa, a reformmunkálatok pedig elhalasztattak Másrészről Ferencz király, valamint a Thugut miniszterium alatt kezdett reakczionárius kormány irtózott a reformoktól
s az életbeléptetett elrettentő politikával minden újabb reformkisérletnek útját vágta. De maga a nemzet is, melyet az 1790-ki
szabadelvií. eszmék annyira lelkesítettek, buzgalmával alábbhagyott, mignem egy új korszak újra zászlajára tüzte a reformkérdést, újra felfogta az elejtett fonalat s diadalra vitte azon
eszméket, melyeket elfojtani, elnyomni lehet ugyan ideig-óráig, de
végképen kiölni sohasem.
:L
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A_ szombatosok túlnyomó része természetszertien az unibí.1

A szombatosok.
Tör·ténetük, dogmatikájuk és ir·odalmuk.
NEGYJ<;DIK FEJEZET.

v.
A szombatosság tmjedése. Idevágó Ludósitások. - A szombatosság fal uvidéken és városokban. Az ud1·m·ban sa fejedelem környezetében. - Lengyelfalvi Orbán Ferencz. - Véczkei idősb Balássy Ferencz. - Szombatosok,
mint Bocskay végrendeletének végrehajtói. - llfint Bethlen Gábor teljhatalommal felruházott követei. - Mikép magyarázza a székely né]Jmonda a
,zombatosság meglepő hódításait. - Mit beszél Balássy Ferenczről. - Regény Pécsi Simonról s a szép Eszterről. - Szombatos zsinatok. - Ujhold~zámitás és naptár. - A lJitvallás ingadozása. - Hidvégi Mikó Ferencz. Az erdő-szentgyörgyi egyházi gyülés a szombatosokat kitagadja.
A_ szombatosok erős meggyőződése hitük igazságáról s majdani diadalmáról, a rajongásig fokozott mély vallásosságuk, vnlamint a fentebb ismertetett országos állapotok s egyéb külső körülmények érthetővé teszik, hogy az idegenszerü és üldözött új
vallás gyökeret verhetett s oly hamar felvirult Hívekre, igaz, kizárólag csak a székelység közt talált, melynek ölében keletkezett,
de ezek már nem sokám elénekelhették :
Mi kis serglinket köszönjlik Néked
.Yrtpról-napra .szaporftván, hogy igen nevelecl

1)

Már 1600-ban, mint külön hitfelekezetet ismerték a szombatosságot, melyet egy ez évben kelt tudósítás második helyen
említ az Erdélyben létező felekezetek sorában. 2) Náprágy Demeter, erdélyi püspök 1602-ban azt beszéli az aranyszékiekről,
hogy »vallásra nézve különfélék: katholikusok, kalvinisták, szom8
batosok és ariánusok«, ) Básta pedig az erdélyi
irt jelentésében ugyanakkor javasolta Rudolf császárnak, hogy »Mindenek
kiirtandó az ariánus, szombatos avagy zsicl6 hit.« 4)

ügyekről

előtt

1
)

ll. 22.

~) ~ericht

.
d. Jesuitenpater Arato1· Stephan v. J. l 600, Archiv d. Vere11111 rur
Siebenbürg. Landeskunde XIX. évf. 594, l.
8
) Erdélyi országgy. Emlékek V. 16!), J.
•) u. o. 145. ],

riusok közül került ki ), de csatlakozott hozzájok sz[tmos református is, igy például Betfalun és Rugonfalván 2 ) valamin t Marosvásárhelytt, hol mn.jdnem mind a r eformátusok n. szombatosságra
tértek. 3)
Faluvidéken és kisebb helységekben legnagyobb sikerrel
hódított a zsidózás, hisz, eredetileg kiválóana paraszt néphez fordult (fent 313. l.). Leginkább el volt terjedve Udvarhelyszékbeu,
a honnét kiindult, valamint a szomszéd Marosszékben, kivált a
v:tllásabpitó Eössi .Andrásnak s rokonságának jószágn.in vagy
azok közelében. Szent-Erzsébet, hol Eössi udvarháza állt, Nagyés Kis-Solymos, mely utóbbibau a nemes )[átéli csn.lád nagy buzgalommal másoltatott szombatos könyveket 4), Bözöd és Bözödujfalu, .Andrásfalva, Boldogasszonyfalva és Ikland, hol Eössinek,
illetve Pécsinek mindenütt voltak birtokrészei, az ezek szomszéclságában fekvő Nagy- és Kis-Ernye, Szent-Demeter, Erdő-Szent
György, Udvarhely, Csöb, Székelyszállás, Véczke, Bordos, Csekefalva Szent-Ábrahám, Rava, Kelementelke, Kab n., Szent-Márton,
Szereda, Gálfalva, Nyomád, Jedd, Gn.gy és több más
falu melyek számát harminczkettőre teszi a hn.gyomány 5), voltttk
fészkei,
azt soká, itt-ott egész a lega
. ,
,
.
njabb időkig tűzzel-vassal sem irthtttták ki. ..
A_ városok mn,gyarajkn polgársága kozt szmten szamos
buzgó követőre akadt a zsidózás. Marosvás~rh,elytt, .~int ~enntebb
láttuk, mér 1595-ben létezett szombatos kozseg . Tobb~y~r~ mesterem berek 1wpez
. a kromkasnak,
,.
,
te'k , ko"ztük Borsos Sebestyénnek
és városbirónak gyermekei és sógorsága, valam~nt a_varo~ eloke
lőbb csaláeljainak egyéb tagjai. 6) Kolozsvártt Is szep szammal

Buz~háza,
sz~mbatosság ősi

melyekből

') Ezen fentebb fejtegett nézetet megerősíti a Szombat~_sok Régi
KönyveJ malyből közben egy idevágó kiYonatot közölt Bol'oss Gyorgy, Kereszt. llfagveW, :XXI. évf. 143-6. 1.
•
•) Ke1'esztény Magvetö XIX. évf. 92. es 163. I.
3) llfikó, i. h. I. 29. l.
.
átéft Pál házában, a II.
•) A Jancsó-kódex, iratott Kis-Solymoásoénfi, BM 'l számára. Pécsinek
é kesköny1• u. o. M t
azi

számu régi szombatos ne
· a könyvét másolták«
k . d t tt Tanulságok. sat. cznn
>A szent atyákból 1sze ege e
.
• á a« Az utóbbira nézve
kis-solymosi birtokos nemes M. (Mátéft) Janos szam r ·
45
l. Koresztény Magvető X. · l.
d . . I
1 . az itt névszerin
•) 01'bán Balázs, A székelyföl 1euasa . 147
' .
k
l k airól annak hely .. n szo un .
~>llllitett
helységek szombatos a os
E dél i orszdggy. Eml. X. 191-2.1.
.
•) Mtlcó i. h. I. 29. és 31-2. l., r Y
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voltak a szombatosok, 1) köztük Thoroczkai l\Iáté pli.sp ökuck ,)[._
nos ncvü fia, ki később a zsidózásunk martirja lett 2), ópp úgy Tordán, Kőröspatakou és Székely-Kereszturon. 3) E gyesek Erdélyou
kivül, rnint például Makón is tnláltattak. 4)
Volt köztük sok tanult ember, mit a »deák« vagy a »literatus« melléknév bizonyít, melyet számosan közülök viseltek; sőt
volt köztük néhány kiváló tudós és költő is. 5 ) A lófő-székciyck,
vnlamint nz egyéb köznemesség közül szintén sokan csatlakozt rtk
hozz~íjok 6), de a főnemesség is szép számmal volt k épviselve soraikban, s éppen ő közüle, kivált Eössi András és Pécsi Sirnou
rokonságából kerültek ki a szombatosság leglelkesebb hívei és
legbuzgóbb. rniudeu áldozatrn. kész hirdetői és terj esztői. Első
o;orban említendő Lengyelfalvi Orbán Ferencz, Eössinek sógorn.,
ki n,kkoribau Udvn,rhelyszék jegyzője volt, továbbá V éczkei idősb
Balássy Ferencz, n, székelyek tábomoka és Bethlen G ábornak
több izben követe. 7) Az utóbbi oly korán s annyi hévvel karolta
fel a szombatosságot, hogy a székely uépmondn, n, zsidózást ő ált:tla találtatja fel s e miatt n.z ördöggel elviteti őt. 8) Kivált a
Pécsi Sirnonhoz sógorsági viszonyba jutott családokban - s ezek
száma nem csekély volt - mindenütt mély gyökeret vert a zsidózás. S e családok, mint látni fogjuk, a legelsők és legfényesebbek voltak és neveik közt vannak olyanok is, melyek Erdélyben
még mai napság a legtekintélyesebbek közül valók. E családok
révén a szombatosság hivekre talált a legmagasb állami hivatalnokok közt s igy beférkőzött a fejeelelern palotájába és meghitt
köruyezetébe is.
Bocskai István fejedelem, 1606-ban irt végrendeletéheu
1

Enlélyi országg!). Emlékek X. 27. és 192. l.
)
') L. róla alant. a következő korszak történetében.

') Az utóbbi két városra nézve csak 1638-ból vannak idev>tgó tuüósítítsaink, de ezekből kiviláglik, hogy már azelűtt voltak ott szombatosok.
L. Kc1·eszt. Magvetö III. 261. l.; IX. 247. és 257. l. ff. és XVII. 222. I.
•) Mikó i. h. 31. l.
•) Ezekrűl alantabb szólunk.
•) L. a

szombato~sággal vádlottak névsorát El·clél!Ji Oi'S~:ággy. Eml.

X . 27., 192-9. l.; Kereszt. MagvetiJ IX. 247-2.'!9. L; XVIII. 43-9. l.
') Az előbbire nézve l. Erdélyi OI'Szággy. Eu~l. X. 28, l. ; Szctldl'Cli
János, Siralmas magy. krónika (Pest 1853) 135. l.; v. ö. Keresztény Magvetó
UI. 260. J. ; az utóbbira nézve l. Kövá1·!J László, Erdélyi történelme IV.
220. l. és Orbán Balázs, i. h. I. 1:>7. l.
8
) L. 01·bán Balázs, i. h. I. 157.
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ták: ecs1 • 1mon, a' wr már országos főkanczellár, Yéczkei idősb
B~üássy Ferencz, a fentemlitett buzgó szarobatos és Borsos Tamás, a marosvásárhelyi szombatosok fennebb közölt levelének el ű
helyen aláirója. A Bethlen Gábor részéről kiküldött négy teljh~t
talmu követ tehát, egynek kivételével, mind szombatos volt. ~)
A szombat?sság ilyformán lábra Jmpott a székelység miuclen rétegében, a Jobbágyság sa közk::ttonaság 3) közt épp úgy, mint
a polgárság s a nemesség körében. Parasztkuuvhókban és mühelyekben, iskolákban és palotákban egyaránt fell~m·olták.
E diadalmas haladásrt oly feltünöuek látszott. hogy :t későbbi nemzeelékek minclen áron mrtgyrtrázatot kerestek számára.
A r égibb viszonyokban rejlő valódi okokat nem ismervén, abból
inrlultak ki, hogy a zsidózás csrtk zsidók révén keletkezhetett és
csak rendkivüli befolyások következtén te1jeclhetett.
A népmoncla, mely az önlöggel eh-itt Yéczkei Balássy Ferenczet mondjrt a szombatosság alapítójának, azt is tudja felöle,
hogy egy ideig Lengyelországban élt egy dúsgazdag zsidó szolgálatábau. Ott megismerkedett a zsidó ritusokkal és végre a zsidóságra tért, mire a zsidó fiáu~1.k fogadta és roppant kincseinek
örökösévé tette. E kincsekkel hazatért Erdélybe, neme~séget szerzett és építette, vagy megvásáralta a balázsfalvi és s~eut-de.meteri
kastélyokat, hol előbb titokbau gyakorolta, utób~ ny1~tan hirdette
~"L szombatosságot, melyet tekint(•lyes állása és kmcse1 csakhamar
felvirágoztrtttak. 4 )
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<l~lyi f•jkormúnyszéki ltár, 28479/ 1868 · sz. a.

Hogy az egykori hatalmas fökanczellár szombatossitg(tt 8
az ('llll('k rrdekében kifejtett tevékeuységét ma.gyarázz::t, a népmouda abból indul ki, hogy »cherchez la femme !« P écsi Simon,
ttzt beszéli, első nejének hnJáb után gyakran rándult Marosvásiirhelyre. hol egy mgyváradi zsidónak Eszter nevü bájos
leáuyába szeretett, ki érzelmeit viszonozta. A zsidó :tpa, hogy c
viszonynak véget vessen, leányát több rabbi kiséretében Nagyváradra visszaküldte. Pécsi erről értesülvén, utközben megrohanta
a leánr kisérőit, n, szép Esztert elragadta s szent-erzsébeti udvarházábt~ vitte, hol vele összeesküdött. Eredetileg azon fáradozott,
hogy zsidó feleségét a kereszténységnek megnyerje, de E szter bájai és rábeszélései nem sokára, oda vitték a dolgot, hogy P écsi n
zsidó hitre tért és gazdag ajándékok által jobbágyait is rábírta a
zsidósúg elfogadásám. 1)
Egy másik hagyomány úgy tudja, hogy Bözödujfalut, hol
egész n mai napig minclig a legrajongóbb szombatosok voltak,
Pécsi ugy hódította meg n zsidózásnak, hogy éhség idején gabonát osztogatott az elszegényiilt népségnek. 2)
A szarubatasok azonban, bár számra és tekintélyre nézve
t>gyre szap01·ocltak. ebben az egész korszakban még nem alkottak
formaszarü községeket és nem voltak még külön papjaik. Csak
egyes szombatos főnemesek lmstélyaibnn találkozunk úgynevezett
»udvari papok«-kal, kik, mint Bogáthi, Balássy Ferencz szentclemeteri kastélyában és Szentmiklósi Mihály Pécsinek szenterzsébeti uclvarházában, a szombatos ügyet szalgálták 3) Renelesen egyes tanultab b, vagy buzgóbb szombatosok végezték a tanitókántor és prédikátor teendőit. 4 )
Annál inkább érezték szükségét annak, hogy valahogy szervezkedjenek. ~Iár 1606 körül »a sabbatáriusok Udva.rhelytt kezdettenek gy ülést és törvényt tcwtani1 mely annak előtte nem volt.«
Ennek következtében Rákóczy Zsigmond, ki akkoriban Bocskai ne') O. bán Balázs i. h. I. 146. l. A monda hozzáadja, hogy Eszter két
fiat szült Pécsinek és ennek elítélése után gyermekeivel s több szombatossa
Nagyváradra menekült.
1
) u. o. 147. l.

•) Bogáthira nézve l. alant, hol tüzetesebben foglalkozunk vele ·
Szentmiklósira nézve l. Benkő, Transsylvania II. 243. I.
'
•) Többnyire igy volt az még a szemhatosok történetének második
vagy virágzási korszakában.
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Eze~ IdeJet ~zon~a~ e~y~zer minclenkorra nem lehetett meghatározlll a szakasos Időszarnitás szerint, mivel a zsidó naptár, tudvalevőleg, holdév után számít. Zsidók, kiknek példája után indulhattak volna, nem laktak köztük, zsidó kalendárium pedig épenséggel nem volt található Erdélyben és másutt is annyira ritkaság volt akkoriban, hogy Pécsi 1620-ban két aranyon vásároltatott egyet Konstantinápolyban. 2) Azért nagyfontosságú dolog
volt számukra, pontosan meghatározni a mindenkori újhold kezeletét s ennek alapján a napot, melyen valamely ünnep megülendő.
Felállitottak és elfogadtak bizonyos szabályt, me ly szerint a hivek
mindenütt egyformán megállapithatták az ujhold, vagy mint egy
héber müszó szószerinti fordításával szakták mondani, az »uj·
ság« 3 ) kezdetét.

látszi~,

»Az óra felől, ujság felől is 4) - igy
határozat - igy végeztünk. Mivelhogy egy
áll, egy éjből és egy napból: tetszett ez is,
eddig, az keTesztények ÓTája sze1'int1 mikor

hangzik az idevágó
egész nap 24 órából
hogy nem úgy, mint
az napnak nagyobb

1
) E1·délyi Országgy. Emlékek V. 401. l.
•) Borsos Tamásnak, a már többször emlitett marosvásárhelyi szom•
batosnak, akkoriban fejedelmi követnek Konstantinápolyban egyebek közt
ezeketirja: •Egy zsidó kalendárium nélkül se hagyjon Kgd., mentül hama?'ább rnaga _jövetel·i előtt juttasa kezemben. Józsefnek (hihetöleg v~lamely
török zsidó, aki által héber könyveitszokta vásároltatni) az vásárláSiért két
a?·anyat küldtem.« Tö1·tén. Tár 1881. évf. 630. l.
8
) Megfelel a héber »chiddus«· vagy •chiddus ha-ch~des•·.n~k.
•) Ezen >is« valamint a következö •tetszett ez is• bJzOn;yitják, hogy
R?. illetil gylilf>sen még egyéb határozatokat is hoztak.
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része eltelt. akkor tartsuk ~tz uj súgot, hanem rnikor az f,j eltelik,
recrcrelre
k~líe hat óráig~ az napn::tk fele eltelik.
ot:>
»Azért, ha ;1z ujság az reggeli hat órn. elütt vagyon: ugyauakkor leszen az ujsúg ünnepe is. Ha pedig az r eggeli hat ór át
csak minutá·ual elhaladJa is: az ujság ünnepe is múH nap m
h;l,bd. « 1)
E szn.bályt, mint az erdélyi országgylllósi h atározatoknál
akkoriban szok:ísos »végeztünk« és »tetszett ez is« bizonyítják,
valamely gyülésen fogadták el. Alkotó részét látjuk benne vaJamely nagyobb teljes szabályzatun.k, mely mint »kalandúri nm « 2 )
közkézen forgott a szombatosok közt.
J'IIélyen voltak m eggyőződve ezen nn.ptáruk, illetve a zsidó
időszúmitás helyes voltáról. A keresztény naptárt ellenben, melyet »a pápa szerzett, világnak régönten nyakára vetett« , olyannak mondották, mely »isten ellen vagyon és természet erlen.«
A hétnek napjait »régi pogányok az ő isteninek nevére nevezi,«
az ünnepeket hamisan megjelöli s igy »sok fertelmességgei mind
csordultig vagyon oly annyira, hogy ezen kalendáriumot
Az istenfélőnek el kell távoztatni,
Nem !.cell kézbe fogni, 8em s:cemmel azt látni
Ugy miut isteutelen és pogány tal:ilmányt.3)

Gyüléseik s egyéb szervezkedési kisérleteik daczára n.zonhn.n még mindig elég ingadozó volt a szombn.tosok bitvn.llása.
JHindnyájan egyetértettek ::tz ó-szövetség feltétlen elismerésére,
Jézus isteni természetének és mind::tnnak visszn.utasitás:íra nézve,
mit az uj-szövetség közzététele t~tán teremtett az egyház. De a
részletekre nézve, kivált vallásos gyakorb,t tekintetében, még
nem történt áltn.lános meg:ílbpodás.
J'llint látni fogjuk, maga Pécsi még e korszak vége felé sem
volt egészr-n tisztáb::tn ::tzzal az uj vallással, melynek akkor már
vagy két tizedig szentelte volt tehetségót és erejét. Hidvégi Mikú
Perenczröl, a maga, valamint Bethlen Gábor rokonáról, Kemény
) Régi Szomb. l~nelcesk. II. 389. l. E lap, mely a voltaképi 6nckcs
könyv után megnyitja a különféle későbbi toldalékok sorát, tartalmaz több
egymással összefüggésben nem álló adatot a zsidó idöszámitásra nézve. Kezdödik ;Münster Sebestyén és Í~ber Pál idevágó könyveihűl vett latin idézetekkel, melyek után a fennebb közölt magyar sarok állnak.
•) L. róla alant. az e korszak irodalmát tárgyaló fejezetben.
1

8

)

109, XV. 27-81.
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,Ján os azt beszéli, hogy »re]i"ióJ. rt b

Eze.n, ~int .a következökhűl kiviláglik. erűsen kifejlűdütt
tudatm vegre Jutnwk kellett még azoknak is, a kik tán mérr mindig hitték, hogy Dávid Ferencz nyomdokaihan járnak. Ne~ zárkóz~attn.k. el azon tény elől, hogy vallásos elméletük, még inkább
pechg az altaluk elfogn.dott vallásos gyakorlat na,gyjában azonos
a zsidókévaL Másrészt pedig mn.ga a kereszténység kirekesztette
őket öléből.

Bethlen Gábor. az 1618-iki kolozsvúri országgyiUésben a
szombatosok ellen hozott törvénynek végrehajtására, Dajk:t Ke·
serü János, református pöspököt nevezte ki teljhatalommal ff'lruházott személyesének Feladatát megnehezítette s annak megoldását mn.jdnem lehetetlenné tette az a körülmény, hogy a szombatosok külsőleg többnyire unitáriusoknak vallották m:tgukn.t.
Azért ezek számára püspökük, Radeczky Bálint által ugyanazon
év november ll-ikére egyházi gyülést hivatott egybe Erdö-SzentGyörgyre, hova egyidejüleg megidézte a szombatosobt is.
E gyülésen könnyen elérte, hogy az unitáriasok a szomba·
tosokat kehelökb'ől kizárták. Hisz csak így szabadulhattak attól
a szemrehányástól, hogy nevök oltalma és vallásuk palástja alatt
tenyészik és terjed a zsidózás. De a református főpap, hogy a kezébe fektetett hatn.lmat saját vallásának javára is forditsa, egy·
;)-Kemény Jáaos erdélyi fejedelem önéletirása, kiadta Szalay Láald6
Pest, 18;;6, G;,. l.
2
) L. alaut. Pérsínek A s:ent atyákb<íl kis:edegdeU lanUidgok, at.
czüuü lllunkájáról.
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úttal kiYitte azt is, hogy épen a református pn.pokra bízzák a
szombatosok visszn.térítését. 1) Elképzelhető, mennyi zn.klatást és
üldözést hozott n tönény nevében folyt ezen erőszn.kos hittérítés a szegén}" szombn.tosokm, de bizonyám az unitáriusokra is. 2)
A szombn.tosokat így nyilvános[l.n és ünnepélyesen kirekesztette kebeléből még az a keresztény felekezet is, a melyhől keletkeztek, a melylyel a legtöbb érintkezési pontjuk volt s melyhez
egész odáig részben jóhiszcmüleg, részben a kényszernek engedve,
külsőleg tartoztak is.
Nem csoda, hogy a kereszténység által kitagadott szombatosok, daczára Jézusban való hitüknek, már e korszakban, vallásra. nézve, zsidóknak ismerték ma.gukat.
Tekintsük közelebbről a zsidókhoz és zsidósághoz való viszonyukat sennek kapcsán va.llásos gya.korlatubt és irodalm ukat!
Geleji Katona István, Titkok titka, Ajánló előbeszéd (22. J.);
)
Székely Sándor i. h. 133. l.
') L. Katona, i. h., u. o.
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A~, időszámításnak

általában az égi testek mozgásai képezik alapJat. E mozgások ugyanis, az időnek ismeretes fücrgvényei
lévén, meghatározhatjuk az utóbbit, ha az előbbieknek0 fázisait
közvetetlen észlelések által meghatároztuk Keppler és Newton
törvényei segélyével képesek vagyunk valmely égitest helyét és
sebességót tetszőleges múlt vagy jövő időre kiszámítani, és fordítva, megállapíthatjuk az időt, mely szükséges arra, hogy az égitest bizonyos mozgási állapotból egy tetszőleges más mozgási
állapotba menjen át. Ily értelemben véve, az időmeghatároz;í.s valóban asztronomiai észlelések és számítások dolga. Kouvenczionális itt is, mint mínden mérésnél, csak az egység. Ily időegysé
gek, melyel~ állandó alappal birnak: l. a nap, azon idő, mely
alatt a Föld tengelye körül megfordúl; 2. az év, azon idő, mely
alatt a Föld a. N ap körüli útját, az ekliptikát befutja. E két egység egymáshoz való viszonya l : 365'24:2254:2, és e szerint incom·
meusurabilisok.
Az, a.mit a közönséges életben időszámításnak, vagy i~kább
kn.lendú.riom-számításnak nevezünk, lényegesen külömbözik az
asztronomiai időmeghatározástól. Az asztronomiai törvényeknek
azokhoz alig van közük és gyakran a külömböző vallásu n6peknél
külömböző konvenczionális megállapodások viszik abban a fősz~
repet. Arrn. a kérdésre, pl. vajjon az 1256-iki év Peszách első n~pJa
' h'et mely1k
. napJára
.
.. "'n keresztény
vagy a to rök
<t
esett vagy vaJJOn
.
naptár melyik keltjének felel az meg, erre a csillagok nem
36
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feleletet. A legfinomabb messzelrttó és n. legélesebb n.sztronomiai
Rzámítás sem fogjn. ezt kideríteni rs L cverrier e, ki a Newton-féle
tötTény és a naprendszerben észlelt per t nrbácziók alapján a N ept uut fedezte fel , músoclpercznyi poutos~ággal kiszámította n.nnn.k
helyzct('t és meghatározta n.nun,k m6reteit, n. fe ntebbi kérdésre
nem felelhetett volnn., hn.csn.k aszt rouomin.i tanulmányn.in kivül
véletlenül a.z ettől félreeső specziális naptár számítással is nem foglalkozott. A számítás itt túb,jclonképen n. számelmélet körébe
tartozik és n.bbn.n áll, hogy a konvenczió által megállapított
számok (cziklusok) egymáshoz való viszonyából kiindúlva, vahmely itliípontnak e számok cziklusábn.n való állását meghatározzuk. Az egyes cziklusokban ismétlőelő ünnepek és más· vallási szertartások ideje pl. akkor lesz meghatározvn., hn. egy tetszőlegeseu
adott éu e kijelöljük n. helyet, melyet ezen időpont a külömböző
cziklusokhoz viszonyítva elfogbl.
Az egységek itt is, mint ::tz ::tsztronomiai időméréshon, a
nap és az év és ezeknek fenn említett iucommensurabilitása a
lmlendáriom ber endezésénél bizonyos korrekturákat tett szükségessé ; maguk ez utóbbi ak is kouvenczionális jellegűek. A juliusi
és a Gergely-féle n::tptár külömbözősége épen e kor rekturálmale
egymástól való eltér ésében fekszik.
Az éven belül a hónap és a hét cziklusai a legfontosabbak;

mindkettőnek tartama szintén a konvenczió dolga, - ::tz előbbi n.
külömböző nn.pt[Lrakban külömböző és n. zsidóknál és a törököknél némileg a hold mozgásával függ ö,;sze, az utóbbinak eredet ét a
bibliában találjuk

II.
A zsidó aera Kr. e. 3761. okt. 7-ikén veszi kezdetét. Az év
hosszuságára nézve, lényegesen külömbözik az asztronomiai évtől
és hatféle_: a háromféle közönséges év: rövid (353 n.), közép (354
) 1-··
n.),
(355 n.); a háromféle szökőév: rövid (383 n.,
, hosszu
(
,o zep 384 n.), hosszú (385 n.). A hónapok hosszúsáo-ára áll n,
~övetkező: Tisri, Sebát, Niszán, Sziván, .Á b mind 0 a hatféle
evben 30 napos, Tébeth, Ijár, Tammúz, Elul mindig 29 napos;
Márch~~v.án, a két hosszú évben 30-, külömb~n 29 napos; Kiszlev
~két rond evben 29-, külömben 30 napos; Adár a három közönges évben 29-, a három szökőévben 30 napos; Veádár a közönRéges években nincs, a 8zökőévekben 29 napos.
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b
Legyen T a keresztény időszámításnak adott éve. Osztassék el (12T+12) szám 19-el és neveztessék a maradék a -nak
osztandó T szám 4 által és legyen a maradék b. K eresendíí
ezután (20.0955877 + 1,5 542418a +0'2 5b- 0,00317779±a) kife
jezés, mely összevonás után M egész számot és m tizedestörtet
ad. Osztassék végül (M+ 3A+ 5b+l) szám 7-el és legyen a
maradék c.
·

Ezt előrebocsátva, a következő esetek külömböztetendő,k meg.
l. Ha c= 2, 4, 6, akkor Peszách l. napja márczius (Jf+l)-ikére
esik. 2. Hn. c=1 , a >b, és ezenfelül m>0,63287037, akkor P. l
n. márczius (llf+ 2)-ikér e esik. 3. Ha c=o, a>ll és ezenfelül
m20,897723 76, akkor P. l. u. márczius (J!+ 1)-ikére esik. 4.
Minden más esetben lesz P. l. n. márczius lii-ikén.
H a igy bizonyos évre megvan P. l. u., akkor megkapjuk a
következő év új év-napját, ha az előbbihez 163 nn.pot hozzáadunk.
Ugyanígy elj árv n. a ( F +l )-ik évre, megkapjuk a két újév közti
napok számit is és így megtudjuk, vajjon a megfelelő zsidó év a
fennemlített évek melyikéhez tartozik.
. .
,
Fontos lesz még az év napjainak a hét nn.pJarhoz valo állá·
, napJai
· ·t Januar
·
' hó .l-J·étől e hét bettlsát meghatúrozm.. Ha az ev
vel j elöljük: A BJ CJ DJ EJ FJ GJ úgy, hogy Jan. 8• 15• 22 stb.
megint A - 9 6 23 stb. B betűkkel, stb. jelöltetnek, akkor azo~
'
, ,.
l
eztetik ezen év vasá1"11aP'
betű, mely összeesik a vttsárnappa ' nev
_ F. T ki tetbevéve
betiijének, pl. h::t jan. l-je kedd, akkor a. v. b.- · e n

i

l) l\Iou. Corr. 1802. május.
CorrC'sp. ast. L Vol. P· 556.

2)
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Jwoy
36:1=52X7+1 és :36G ~ 52X7 t- 2 könnyen hel.ítjuk, horr~
~
núnden kliYetkező polgári közönségcs évben a vasáruapi betü
eqygycl - minden szökőé,;ben két betlivel megy hátra, még pedio·
e.z utóbbi esetheu az egyikkel feb. 23-ig, a. másikkal innen tovább~
Eszeriut a julíusi uaptárban miudig 4 X 7 = 28 év múlva visszatémek a vb-l;. Ezen időszak napczirknlusnak neveztetik. Minthogy
9 énel Kr. e. a vasárnapi betli= A, vaJamely a.dott T évre
(T+9): 28 osztás maradékát kell csak meghatározni; e maradékhoz megbl.pjuk a megfelelő vb-ket úgy, hogy
28, 21. 26, 25, 24, 23, 22: 21 stb. maradékna.k

A.

B.

C,

D,

F)

(},

E

A,

B
C stb.

felelnek meg, mint vb-k. Minden negyedik év tehát két vb-vel bir.
~Ieglévén a vb, valamely tetszőleges keltről megtudha.tjuk,
vajjon a hét melyik napjára esik a következő módon: Elosztjuk
a.z illető év addig lefolyt napjait (u kérdéses keltet is beszámítva.)
7-el. Tegyük fel, az osztás maradéka. =o, akkor az illető na.p
szombat, pén~ek, csütörtök, szerda, kedd, hétfő vagy vasárnap
aszerint. amint a vb A, B, C, D, E, F vagy G. Ha pedig a maradék
l, 2, 3, 4, 5, 6, akkor ennyi nappa.l megyünk előre az o maradéknak megfelelő naptól. PL Legyen a vb= C és meghatározandó,
márczius 21-ike a hét melyik napjára esik. Minthogy az a.ddig
elmúlt napok száma 7 által osztva, maradékul 3-t adna.k, a C
h,etünek megfelelő csütörtöktől még 3 nappal előre kell mennünk,
és így lesz márczius 21-ike vasárnapon.

III.

J

'űk Jóllehet ily módon egyszerű műveletekkel megszerkeszthet-

a tetszőleges év naptárát, különösen, ha még a fenn kijelölt
szarzatokban alsóbbrendű tizedeseket elhanya"'oljuk ami a számíle"'gyakr·abb
.
ber"'olyassal
, ' még1s. ezen
tás. , eredményére
,
o
an nmcsen
elJaras
kényelmetlen és hosszadalmas
..
h a nem
' eppen
,
,
·
, ku"l"onosen,
az

eg~sz ~v naptára, ha~em csak egyes keltek meghatározása kívántatik, es azer~ nem hiába való munkát végeztek azok kik hosszabb
múltra vagy JÖVőre k"l" b" ő
'
a u om oz naptári átszámítások adatait táb:::kban ,átnézet.esen összeállították A. magától értetődő megtóságtól eltekmtve, a könnyu áttekinthetős' 1
·1
t' blázatok e ik t'
,
eg esz 1 yen a
il kr gy .. ökelleke. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy
y onologw egybevetésekre többnyire oly embereknek van

.)39
~:.~ükségük,

kiknek számbúmaz, vagy pláne mathem,ttikai jelek
lut pzek külömben még oly igénytelen jelentőséggel lépnek
is fel, nagy respektl1suk van, ameunyiben ezek alatt mindj(trt
bonyolódott mathematikai problémákat gyanítanak
E zen kellékeknek megfelel Loeb Izido1·e-nak e czikk fején
megnevezett táblázatos munkája. Az ezekben foglalt eredményeket természetesen nem szabad úgy tekinteni, mintha azok sz erző
önálló mathematikai munkálkodásának volnának eredményei, a
» ndthode no1tvelle « kífejezés ll munka czimén korántsem azt
jelenti, hogy szerző talán táblázatainak összeállítására új eredeti
formulákat, vagy új kulcsot 1l.asznált volna. 1) Az újítás inkább
külső, formai. Mindazonáltal fenn emlitett tulajdonságainál fogm.
határozott értékkel bir.
E táblázatok a 800-2000 Kr. u. évekre vonatkoznak és a
keresztény (1582. okt. 4-ig juliusi, aztán pedig Gergely-féle naptárra) és a zsidó időszámítás adatainak egybevetésére szolgálnak.
dc különös tekintettel vannak egyszersmind a zsidó vallás szertartásaira. A 19 táblázatot megelőzi egy franczia, német és héber
nyelven adott utasítás, mely röviden, de a laikus által is könnyen
érthető módon előadja azoknak kezelését.
A táblák tartalma a következő:
I. A mólád (újhold) időpontj<t.
II. Elméleti adatok.
előtt,

l) Az idevágó mnnkák közi\l csak egynehányat, Locb által is ha~z
m\lta.t és altala felemlítettet akarok itt megnevezni :
Jle!JU' 1{0 ,. 11 ick, System der Zeitrechnung in chronologischen Tabellen eine vollstii ndi"'e Anleitung znr Kenntniss des Juliani>'chen, Grcgo1:ianisrhen, Jiidischen u. :l\Iuhammeda.nischen Kalenders: Berlin, 1825.
G. A. Jahn, Tafeln zur gegenseitigen Yerwaudlung jiidischer \md
christlicher Zeitangaben: Leipzig, 1856.
Jaf'ob Jlont•·l, Calendrier hébra''flne perpétnel concordant aYec le
calendrier grégorien: Nimes, 18±8 .
E JI. Lindu, A Jewish calendar for Sixty-fonr years: Londres, 183 S.
·
Ber/ Goldúu:;, Chronologiilche Tafeln znr imml'rwiihrenden Berech... d.lS Che n J\.alenders
·, Königsbel'"'o• 18±2:
- Kaleuderkunde
111111g tl CS ,lll
·
•
der Israeliten w·issenschaftlich d:ll'gestellt: Berlm, 1844.
::-·. D. Ltcatto, Calendario ebraico per Yenti secoli: Padova, 1849.
' .1. \\' 1\ll(l(•r·bar.
Jmmerwahreudel' Kalender
der Jndcn; N
Dessau,
1854.
~L
.
•
.
2t
.Jos•f E,1:;el, Immerwlihrender Kalend<'r fiir alle • ahoneu ; - ~
An~gaLc. \Yien, Lt168. stb.
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III1 • Valamely adott év m moládjából 1) a reá következő
évek móládját adja a megfelelő rovatokban levő számoknak
m-hez való hozzáadása által.
III 2 • Az év móládjából meghatározza az év egyes hóna])jainak móládját,

IV. A hatféle év hónapj ai és nn.pjni
V. A zsidó cziklusok 61 jellegei és az u. n. determinánsole 2)
VI1 • és VI2 • Tisri l-jének n hét napjaihoz való á1lásából,
rneg:tdja ezt az év minden napjártt.
VII. Yasárnapi betűk a keresztény időszámításra.
YIII1 • és YIII 2 • Azon zsidó ünnepek nttpjai, melyek nem
esnek mindig a hónap u. a. napjára; azonkivül a szombati pentttteuchfelolvasás beosztásának 14 féle n.lakjai.
IX. Ismeretes vasárnapi betií. mellett az év tetszőleges napjához megadja a hét napját.
X. A nem mozgó zsidó-ünnepek és az Ómer napjai.
XI. Az u. n. Tekufoth.
XII. Az egymásnak megfelelő keresztény és zsidó évek a
determinánssaL
XIII. A 19 évi cziklusok móládjai.
XIV. A zsidó és a keresztény időszámítás hónapjainak
egybevetése.
XV. Ugyanaz más, rövidebb alakban.
XVI. A lefolyt napok száma a keresztény aera kezdetétől
egy bizonyos napig.
XVII. Körülbelül ugyanaz.
XVIII. és XIX. Ugyanaz a zsidó időszámításra.
A munka a Société des étlldes juives kiadványa. Árn,
(10 frank) elég nagy. KiHalakja (nagy quart) kissé ügyetlen.
Ez alatt az év rlső hónapjának móládja Prtendö.
A determináns {t]] egy számból, mely mntat1·a va"
·
d'k
·
' . , JJOn az ev a
t
nya 1 napjával kezdődik és a d ,. a lJ P A bet"k
'k 'b"l
1.
.
..
,
,
' ' ' ' "'
u cgy1 e o ,
~~ ~utatJ~, 'aJJon a hatfele ev melyikéhez tartozik. A kis betlik a
~~ön~eges evek;t. ~z .. 'ireg betük a szijköéveket jeHilik. Így pl. 2 d azt
Je nh, hogy az ev hetfon kezdődik és kiizönséges defekt.
1

2

hé há

)

)

?

Budape.~f.

HÉBER BÖLCSÉSZET.
Irta Spier;ler G,!jllla Scí111ud. Burlapc•,t, 1885.

A héber irodalom :t jogegyenlőtlensrg hosszu századain út
a viligirocblom ghettóját képezte. Osak ritkán vetődött ide. tuclom(wyszomj és kiváncsisig által hnjtva, kutató. ki a divatos
előitélet sugallta jelszavak és jelmondatoktól menteu, a fövényben
is reményeit gyöngyöket találni, s ebbeli fáradozásait sikeres
eredménynyellátta jutalmazm. »A szegényes viszonyok közt kiizködő bölcsességet lenézik« -- mondja a hosszu időn át félrei-mert s eléggé nem méltatott Prédikátor. kinek kimagasló szellemi
terméke. a talmud szerint. csak he-res viták után emeltetett
egyenlő rangra a kárron többi részeiveL már pedig ,, héber íroclalomnak is bőven jutott a lenézésböl, melyben annak teremtöjr
és ápolója vele hüségesen megosztozkodott Kicsinyelték mert
nem ismerték. És nem kívánkoztak vele megismerkedni. mert hol
a tudatlansig e téren virtusnak nem is tartatott, de hibául sem
rótták föl a »tudós«-nak. ha a héber irodalmat csak hirbi.ll ismeri. A zsidó nép állami és társadalmi viszonyainak jobbra forclultáv:'tl jobb napok derültek a héber irodalomra is. a mennyiben
a helyett, hogy »gyülölt és elh;'tgyatott volt. népek diszére és
nemzeelékek örömére vált.« Eme kedvezőbb irodalmi viszonyoknak természetesen a zsidóknak maguknak kellett ut:'tt törni. }leg
kellett szóll::tltatni a holt betüt élő nyelven, hogy a környezet küvesse Heraklitus tanácsát, melyet Lessing Nátáujánakjeligéjeül >álasztott: »Introite, nam et hic c1ii sunt.« Elősegitették a héber irodalomnakasoká előtte elzirt körökbe való hatolúsát a történelemjelentőséges és korszakot alkotó jelenségei is. miknek létjogosultságát
a régi de soha el nem avuló igazságokkal okadatol ták. 1) Igy játszott
a szükség a tudásvágy kezére. hogy a hélJer iraelalom nemesebb termékei a világirodn.lom piaczárn jussn.nak. s hogy számára is biztosittassék az ajánlatnak megfelelő kereslet és kelendőség. Magától
é rtetődik, hogy a századokon út tekinteten kivül hagyott és
figyelemre sem méltatott héber irodalomnak nagy elővigyázattal
és óvatossággal kellett azon termékei kiszemelésénél eljárnia,
mikkel nz előitélet sanda szeme elé állott, és a tartalom »:u·anyalm:'tit<< :o form:t »ezüst fogblatjaiban« kellett a közönségnek oda
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1.. a )L-Zs. ::;zenllc 18~5. okt. és uo\'. 1 \'alamint af.~. febr. fiizeteit.

n>ujtaui ha csak nem abrt~t magát a gúnyos megkosaraztatás
('~ sz6p:y~nletes visszautasítás veszélyének kitenni. Sa mit Schiller
az augustenburgi herczeghez intézett levelei egyikében a bölcseleti igazságokról mond, hogy t. i. »egészen más formában kell,
hogy feltalálto.ssanak, f>s ismét másbn.n, hogy te1jesztessenPk és
alkalmaztassana.k«, ugyanaz áll, de még hatványozott mértékben, a
héber irodalom azon részéről, mely bölcseleti igazságokat tárgyal.
Ugyancsak ugyesnek kell a kéznek bizonyulnia, mely a zsidó bölcsészet gyémántjait a világirodalom koronájába beilleszteni ajánlkozik különösea pedig a csiszolásban mester legyen, a ki nem
tördelni, hanem fényesiteni akar. S az ilyen mesterek közül egynehányat az e sorole élén jelzett munka szerzője is említ, könyvéhez irt betezetésében. habár e névsort nem egy, méltánylásm
talóban érdemes névvel lehetett volna megtoldani, s ha ezeknek
alapos tudományasságra valló munkáit szerző fölhasználja, bizonyára nem lett volna oka azt meg bánni. A vagy szabad-e a »héber
bölcsészet « ismertetésénél a Haarbrücker, Schmölders, Kaufmann,
Schmiedel, Rosin, Eisler sat. munkáira vnJó hivatkozásnak hiányoznia, hacsak amaz az ignorantia invincibilis bajában sinylőnek
nem ttkar tartatni. l\Iár pedig ezt már azon erős önhittség és valóban megirigylendő önelégültségnél fogva sem tehetjük föl, melylyel ezen, különben nagy szargalommal megirt munlm heyezet ésében hangsulyozva kiemeli a szerző, hogy »fáradozásai gyümölcsével alapját vetette meg a tudományos magyar
héber irodalomnak «, mintha csak a hatvanas években Buchpesten alakult magyar-zsidó egylettel, az evvel egyielejtHeg
kezd.eményezett ~agyar-zsidó hirlapirodalommal, nyomtatásban
meg.Jelent egyházi beszédekkel, történelmi munkákkal, monográfiákkal, héber bölcsészeti munkák fordításával jóval meg nem
el~zték v~l~.~ az »alapve~éssel.« Igaza van ugyan a »héher bölcseszet« IrOJan:k, hogy m;nden »út Budapestre vrzet«, csakhogy
ez~~ az ~lta~. neha. tekerv,enyesek, az meg vita tárgyát képezi, ha.
VaJJOn sik~rul:-e e mun.kabau »a héber bölcsészetről világos vázh~ot nyujtam.« Egy Ilyen munka megírása nem azért nehéz,
m1vel ,a figyelemre méltó bölcsészeti tantételek a roppant terjcde~ü ~éber irodalomban gyakran csak szórványosa~, mint a
. gyöngyoka tenger fenekén találhatók« (4. l.), hanem azért inkább,
mert nem k··
·· 1 1
.
onnyu f 0 og ám a feldolgozandó anyagat annyira
szell em11eg domi ál · l
.
u ni, JOgy az mmtegy magától simuljon a neki illő

Letszetős formához. De evvel koránt !:>Cili számlékunk a muuk:t
érclcméből bármit is levonni, sőt teljes elismeréssel adózunk <L
magy. tudom. akadémiának, hogy nagylclküségéuek ujabb jelrt
adta, miuőn egy tagadhatatlan sobt olvasott és valósá"os hangyaszorga~mat kifejtett irónak lehetövé tette, hogy munk~tja. sajtú
alá kerülJön. A munlm azt kétszeresen megérdemelte, először
ugyn.nis, mert magyar nyelven van irva, aztán mert <t szerző a
haz:1.fiságot mint egy második imperativus categoricus szinhcn
tünteti föl.
Lássuk most a munka beltartalmát:
A lendületes irályn bevezetés futólagos áttekintést nyujt
11. zsidó bölcsészet kifejlődése processusáról, irányairól, ha.nyatUsáról és ismét fellendülésérőL Megjegyzendőnek tartjuk, hogy
azon természetesen számba nem jöhető, ele szerzőnk últn.l komolynak vett nézetnek, mely szeriut a görög bölcsészek Móze5 tauitrányai valának (5), Apamaeai Numeniuson kivül, héber irók is, miut
Sem-tob·ibn-Ftblaquera, Bibago Ábrahám, de Rossi Azarja,
Moseato J ucla Ibn J achja s. m. t. hódolnak (Y. ö. Steinsehueider,
Zur pseudep. Lit. 49.; Hebr. Bibliogr. 17, 62).
A_ mi a »héber bölcsészet«-nek a négy történelmi korszak
szerinti fölosztását illeti, ez ellen először az hozható fol, hogy
a miszticzizmus »aranykorát« bajosan lehet ttz ókor keretébe szoritani. továbbá hogy a »rendes bölcsészet korszak:t«
a tulajclonkép~ni »héber bölcsészet«-hez sokkal lazább viszonyban áll, semhogy arra a »héber « czímet kifogás~latlanul
lehetne alkalmazni, hiszen szerző mag:t helyesen mondJ:t, hogy
»mint az általános bölcsészet képviselői, ők is « (már t. i. e korszak
bölcsészei) »az egyetemes bölcsészet történelmébe~ fogla~ua~ he·
lyet« (132). Hogy pedig ezek szarosan téve a heber bulcsesz~t
.
". gyanánt te k"m th et"k
: .,k , mert ·)tanuk vezéreszméi·
terJesztm
o- vo1Jl<lll"
.
.
.k
(
)
1
nek iordts;t ebben reJ 1 ~ u. o. , ez t ·az •-í.llitást maga
.. , a szerző
. .
, t Je
. ll emez vén , »hogy a történett
czáfolja Spinozát péld. a kk en
. lm-.
'
k"Imut a tta, hogy 'a tóra nem 1stem,
tika zászlaját
loboutatva,
_
0
• , •
:
,
(l 34). S · oza bölcselete az á1t:u1
· Ká
ll"OJa nem 1s l\fozes maga« · ' pm
t
még nem lesz »héber-:, illetve »bibliai bölcsészet<r, mer 0sel
•

naan földjén ütötték föl sátraikat.
héb h"tbölcsé·
A (héber) prófétákról értekezvén (19), a
~r I h
t
rzőnek azon álbtása, ogy a
~zek forurna eliítt meg nem á ]lb a sze
U 't/JI ihl«w
kik a bölcsészet sze eme
próféták >Yoltak nznn i"l.I·fiak,
11c
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Játták Isten mindenütt jelentkező gondviselését. « (L. Maim. bevcz. a misnához, l\fore II, 36.; J ess. h:1th. 7. E mm1. 1\Ied. I II,
3, Kusari I, 35, Nachm. Tóracomm. V. 19, 21. I kkarim III, 8.
Y. ö. \Y ellhanseu Gesch. I , 3, Geiger V01·les. I , 35) vahminthogy
ollentmoud öum~•gának is avv:1l a kijelentésével, hogy »a szentirús nem bölcsészeti könyv « (15). Felületességre mutat továbbá a
tétel, hogy a próféták korábau pokolról és gonosz szellemről szó
scm volt. (L. ennek elleuébeu Deut. 32, 22; Zsolt. 139, 8; Sám.
I, 16. 23). S miuek nevezzük [l,ZOn állítást, hogy a kereszténység
sarktétele (első Aorban a hárornság tana) a próféták irataiban gyökereznek? A keresztény dogmatika taukönyvében értenők ezt, nem
pedig a zsidó bölcsészetnek zsidó által irt történetében.
A miszticzizmus ereeletét szerző már [L bibliábau véli föltalálui. s szeriute J\fózes oly tiszta vérü kabbalista volt, mint [l,kár
)Ioses ele Leon. vagy Botarel :Moses, ele az őt nem tartóztatja
>issza attól. hogy Ritterrel lándzsát ne törjön az »e1'edeti bölcsészet «nek pogáuyra és keresztényre való felosztása mellett, s ,Joel helyes
álláspontjával szemközt a bibliai bölcsészetnek csak a hamupipőke szerepét juttatja a bölcsészet történetében. ÁltaJán véve
>isszatetszést kelt a tudományos kutatás emberében, valahányszor látja, hogy még öregecske filozofusok is bókolnak élethalálra a leányegyháznak az anya ro>ására (91) ; minth[l, t"tmanuak büszkeségére nem szolgálna, hogy ilyen anyávnJ bir. Bölcsészeti irához inkább illik a komoly hang, melyet szerző a Philáról
irt szép fejezetben használ, mint az erőltetett bizonyitgatása auHak, hogy - Hegel okosleoelása alapján -- a héber bölcsészet
»sarkpontja« nem n. - monotheizmus, hanem a pautheizmus,
melyet utolsó feloldásbau :Maimonicles is tanitott! (115).
Sokat idéz szerzőnk a Zohárból, <le idézeteinek értelmére
nézve nem miuclég látszik tisztában lenni igy péld ., ..... " .," ..,
'
' l r..;,,_ l'-"'
j':ot·~nN i'!:;N nem »külső és belső nézet« (79), amit ember fia. még
ha kabbalista is, nem ért, hanem az ismeretes bölcsészeti terminnsok
a priori és a posteriori; N!:'S' r•S) nem >:képezett képezményt«,
hanem, ha már schem[l, etymologicout akarunk a jó magyarság
rovására használni, >>vésett véseméuyt« (L. Aruch ~S~); aztáu,
hogy ha »a lélek a testből kimenekülvén, az e1·edetnelc em~lüdik«
(79) vagy ha »a könyvek túlözönlésé« -ről van szó (15) - az
e~éle kifejezések ellen h~tngosan tiltakozik a magyar nyelv gémusa, mely szivesebbeu >eszi, htt tt lélek el'edete jelé tür,

id.)

vn.gy runr· lkedik, s kevésbbé fájlalja, ha a hön!J"!J.'JIÍrlds .N~~!!
l.:orát éli.
Száadj ann.k, .Júda Halévinek Ibn Ezr'Ítnk B·' ·h·· k
.
.
, .
•
'
' ' :
,,c JUHa ,
}Immunmak, N n.chmamnak es Menrlelssohnuak, jóllehet az
ezekről irt értekezések és muukák egy jókora irodalmat tesznPk
aránylag kevés tér jutott a >> héber bölcsészet«-beu a kabhala é~
Széfer J eczirá-val szemköz t, bár el nem hallgathatjuk, hogy :íltalán véve elismerésre méltó meleg hangon ünnepli a szerző a héber
bölcsészeket, mint a szabadság és czivilizáczió dicső és öuzetlen
el őharczosait.

:Már az eddigiekből látszik, hogy a zsi<ló bölcsbzet
valódi történetét nem szabad ezen első, e tárgyt"ól magyarul
ir t munká.bau keresnünk. Bölcsészet helyett részben b.bbalai
elmésségeket nyúj t ; nem mind zsidó, amit zsidó (vagyis .héber«)
eredetiinek és j ellegiinek moncl; történetnek pedig már azért sem
nevezhető , mert teljesen hiányzik főrészéből [l, tudomány :íltn.l földerített irodalomtörténeti tények tekintetbevétele, úgy hogy itt a
Pirké R. Eliezer az első század terméke gytwánt szerepel, a Z óhÚ
pedig a >> ókor, vagyis n mysticzizmus korszaka« főkútfőjét teszi.
V annak benne egyes fejezetek, melyeket a tájékozódni kiván ó nem
élvezet és okulás nélkül fog olv[l,shatni; de a ki tudományos tényeket és a zsidó vallásbölcsészetben és történetében eligazodást
keres e munkában, csak a legnagyobb Ó>atossággal és más ide
vágó dolgozatok ellenőrző segitségé>el >úln.szsza >ezérül. Az arla·
tok bősége és :t stil élénksége némely helyen elég vonzóvá teszi
az előadást. Az e téren oly szegény magyar sz:tkiro<lalomban számot tesz Spieglcr müve, ele a zsidó tutlománynak és a bölcsészet
történetének irodalmát nem gazdagítja.

;.vayybecskel'ek.
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Budavar
·' oze~ ..otknnyvenC'k
11,1 magyar
l sa.
r:;· költeményből
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mC'gvétf'léröl. _ Héber kézirat a ti.irtenelml kJálhtáAon.

Deuf;ch Jlf,ll'ik úr az izr. tanítóképző intézet igazgatója,
Mózes üt könyvének ma~yar fordítását, melyet már 1874-ben
befejezett most a héber szöveggel és egy magyar kommentábrral
• E gy h'ber
és magyar prospektus. a.n,
'
. saJtO
. , ala.
együtt bocsátJa
e
.
, ban k'eszül6 munka két lapJa ll
.
. ll'Itás
melyhez nz igeu d1szes
k1á

>an próLúnl csatolva, fL tudós szcrző a »hazai izraelita hitközs('gi
rlőljáró, lelkész, iskolaszélei elnök, iskolai igazgató és tan i tó urak«
ogyelméhe ajánlja az első sorban iskolai t a nkönyvnek szánt
müvét. Előadja az elveket, melyekct mind fordításában, mínd
magyarázatúban kö1etett. Kimondja, hogy b::Lgyományos fölfogás
és tudományos magyarázat, ama két vezércsilbg, melyeket e
munkálatnál mi11dig szem előtt tartott. A fordítást illetőleg a
rokonjelentésü névszóbt és igéket leh etőleg következeteseu fo rdította. éppoly következetesen járt el az ige idővi szonyai pontos
>isszaadásúban, nagy s'úlyt fektetett a kötő-sz ók kellő fordításiira ;
a héber szók illetve túlajdonnevek magyar betükkel való átírásánál szigorú rendszert követett, azon túlajdonneveket, melyek a
magyarban használatosak, úgy írta á t, ·a hogy r endesen kiejtik.
Az első könyY már legközelebb fog megj elenni. A megrendelések
a szerzőhöz intézendöle

*
Budavár megvételének 200 éves fordulója emlékéből a
müncheni Allgemeine Zeitung (szept. 3., második melléklet) egy
eddig ismeretlen ba,jor dialektusban irt költeményt közöl, melyben
két paraszt Buda elfogblásáról beszélget. Ezen költemény egyik
versszaka a Budán fogságba ejtett zsidóha vonatkozik és így
hangzik:
Kai Mensch ko anssprechií den IIandl, wiész gang~i
Dic Juda. dic hat mii fast alle schier gfanga;
Sir schryen: »~Iessias! hilff uns IIeidaney !«
Jetzt wird ma s' seho lehrna den Schellamachey.

Azaz magyarul : Senki sem képes elmondani a dolgot, hogy
folyt le. A zsidókat majdnem mind foglyokul ej tették. Kiáltották:
»::\Iessiás, segíts nekünk!« >>Most már megtanítják őket zsidó
üdvözletükre.« A két rímelő zsidó szót a költemény kiadója úgy
magyarázza, hogy az első azonos Aclonái-vel, az Isten nevével, a
másik pedig annyi mint Sálóm aléchem, az ismert zsidó üdvözlet.

*
A BuJavár megvételének kétszázados fordulója alkalmából
o. fővárosban rendezett Történelmi Kiállításnak becsesnél becsesebb tárgyai közől külünösen a II folyosó A szekrény alsó tárlójában kiállított héber kézirat érdekel bennünket. E kézirat fí.)t.
dr. Kohn Sdmuel budapesti rabbi tulajdona s nem egy érdeke~
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részletet őrzött meg a zsidókról Bnclav·'tr v· " . f' l ,
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XXIX. sz. a. 131-136. bpon. Tartalma· »S h lb f I . ,
c u o llz:nkn·tk
' ,' , '
buchti lakosnak, Budának rohammal való· meO'e.t'
,
,
.
'
o J ese a ;:a1mabol
írt ket gy asz dala, valamm t amaz esemény el· elbes· e'l'
,
'
z ese, me yeKre
vonatkoznak 1686. « Schulhofnak felesége a btida · i!", 1.1 · 1,
1 lOiau H 1eanva
,
,
''
az első roham alkalmaval megöl etett, ))midőn n. várost a kemé~y~
saivüek ostrommal bevették«, ő maga fogságba került. valamint
hét éves fia is, ki aztán meghalt, mig ő utóbb kivált;tott. }Ierrtudjuk a kéziratból, hogy ))négyszáz fogságba esett zsidó haj~
volt s mellettök csak néhány őr a császár hnclából, a huszárok
vakmerő tömege oda ment s úgy tettek, mint ha azért jöttek
volna, hogy a foglyokat lássák s szerencsétlenségüknek örüljenek.
De kivont karddal hirtelen a ha,jóra rontottak, sokat a zsillók
közül megöltek, többen a vizbe ugortak és belefuladtak.« Azt
olvttssuk itt továbbá, hogy ))vallástudomány, ima és jótékonyság
czéljából annyi szent egylet létezett közöttünk«, hogy az ostrom
alatt elpusztult )) három zsinagóga. számtalan tóra-tekercscsel
egyetemben« és »sok száz szent könyv, melyeket elarabokra tépve,
lábbal tiportak. « A nagy történeti eseményről is megtudunk pár
szemtanui részletet: a lakosság az ostrom nlatt az ahlnkokat,
védelmeül, betapasztotta ; miclőn az ellenség n várbn nyomult, a
törökök dühökben a várost négy szélén fölgyújtották; vizét n
lakosság csak életveszélylyel hozhn.tta kivülről; a város hétfői
napon vétetett be stb.

5.J-8

JÚDA HALÉVI KÖLTEMÉNYEIBŐL
Úristenem ...
1\istencm, hol
Fén>ben-c'jbeu
S m.ely helyen
Hisz fényeddel

hllállak tégedet ?
van elrejtve lakhelyed !
nem lellink reád, Uristen ?
''an eltel ve itt mindeu !

Ott székelsz te hatalonllmn, "zcntségben
J fol az ima hangzik;
'
Az a~gyalok kara dicsér az égben,
HangJuk fennen hall"zik,
l!'ejiik föWtt szilárdan áll trónnsou

S erősbítni iíket csakiH tc tudod ! '

Ott lakozol az embenlk lelkében,
Ki föntartod a föld szc!lét mind épen ;
Rád építnek a közelben szenvedök,
llenned bíznak a távolbau seuyvedök.
Körülveszik trónoclat az angyalok,
l<'ell1ök küzött székelsz,
Téged dicsér és maga~ztal lágy clalok,
S fölöttUk elékelsz.
Égi sphaerák nem horelhatnak tégedet,
Templom-csarnok nem rejtl•eti ékedct!

Remény.
Ozión felszabadnlá.•ára,

Kis galambom, messze tájon,
Hangod vígan, vígan szálljon;
. Füledig a hír ha hatott ;
Im 1stened szólít téged,
Borulj elé, hozd cl éked
Hozd eléje hódol~tod.
Menj, térj vissza ős-fészkcdbe,
Sátníl ujra Czióut vedd be
Álli ts fel ott szent e~1léket !
Bűnödért ki Üzött, üldött,
Ujra megv~llt, te elziillött l\Iegháláld, hogy' megment tl:geu.

És ha dicső, szent tróuudoa megállasz,
És föléjük, ó magasztos, felszállasz :
Inkább érzuek, inkább néznek tégedet,
Önmagukat nem érzik, csak lényedet.
Miuden ajak csak azt vallja, hirdeti:
Te vagy a teremtő !
Lát miudenki. Ezt tagádni ki meri ?
Hisz' az ég, s mit rejt ö,
Mind erődet, fényed éked - ezt vallja,
Bár szavukat senki-senki nem hallja.
Vágyva vágytam, közel l•ozzád hogy legyek,
Tiszta szívből buzgott imám, ó egek !
'féged indult felkeresni e lélek,
S im azonnal magam előtt lelélek.
Néztem, láttam, megcsodáltam erődet,
Láttalak szeutségben :
Van-e, aki ne rettegjen tetőled,
S karodtól ne féljen?
Van-e, aki ne szólítná nevedet ?
Hisz kinyujtod adakozva kezedet.
Mi balga hit, hogy az Ur itt lenn honol,
Hogy az isten az emberek közt trónol .. _
Mit nem gondol ki a hívság embere,
Ki a porból, ronda porból erede l

Térj vissza a fény homíLa,
Elhagyja azt Edóm lába,
Arábitít ke~eddcl súj t~d,
Rombolóid ház1lt rontsd le,
Bősz haraggal törd meg, bontsd le,
S barátidnak szerelmed nyújtsd!

Bnrlapest.
KECSKEMÉTI LIPÓT.
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TÁRSADALOM.
Az erdélyi kulturegylet és a zsidóság.
Az erdelyrészi közmevelődési egyesület kérései során nem
runlasztotta el, hogy föl ne keresse az országos irodát és az orth.
közyetítő bizottságot, azon izr. hitközségeket, melyek czimét megtndhatá. és a neíesebb, vagyonosabb egyeseket.
Nehány rabbi a gyüjtők sorában is található.
~em mulaszthatja el, hogy kérő szavát ne emelje föl e
lapok hasábjain is, szólva a beszédet - Ezékiellel »vagy
hallják, mgy nem« s a Nemzeti Eszme szájába adván ama
dHise-t, mi egykoron a szintén nemzeti szimbolum gyanánt emelkedő szeut sátor építése körül mondaték :
»Szólj az Izraél fiainak, hogy vegyenek az ő marhájokból
és adjanak ajándékot; minden embertől, a kinek szive szabad
akara.tja szerint hajol az adásra, vegyetek ajándékot.«
Mert :1 kérésre joga van és az áldozat megadása kötelesség.
Joga van.
Az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület munk::tprogrammjának ugyanis mindjárt első meghatározó pontja szószerint ez alapczikkelyt foglalja magában: »Az egyesület figyel~ét els.ö sorban és l~gfőkép a mívelődési intézményekre fordítja
es pedig: az erdélyi részekben élő felekezetek, u. m. a római
katholikuö, az ev. református, ::tz unitárius, az ágostai hitü az
i~1·aelita, a gö_rög-katholikus és görög-keleti magyar egyhdzak
tamog~tása útJán, egyházi és iskolai szükségleteik pótlásával.«
,
Es az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület e törveny~ek ~em csak betüben maradását, hanem betelhetését is
~karJa, m1dön úgy választmánya, mint fiókjai megalkotásában s
·
1
osszes szervezkedésében szargasan elkerült mindent
dal l
l ,
.
, a Dll egyo u ag eső sorban felekezeti, aztán pártpolitikai s 'It láb
politikai , 'l
.
a a an
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t
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on Je ege ,
moz al~= gyonge szi~~zést ~s adhatott volna, vagy adhatua a
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. , Az erdélyr~szi magyar közmüvelődési egyesület tisztitn és
VIlagosan az, a mmek nevében mondra v·t .
,
,
' 'n. IIW.rJ.'JO!'.
Joggal es czelz::üoss[Lg nélkülhancrozhatott tehát f" l
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Je e~tes ama pontjn., mely az állandó választmány üléseit ki~
o~·szaggy~l~selmek n:vezvén, megelégedéssel konstatálta, hogy
vita ez ulesekben neha erdélyi szemedélyességgel, de mindi.,.
erdélyi
'
l ~ 1t
z '1'
ó
'
'béküléke
. '
~ysegge 0 Y , «ta (( ll'OZI:ríll P.CJ.IJinCÍSsal (IZ Pf/!j -

?1/((st maskent mmclenütt 1·epulzdlrí e!ln~j'elek) a társadalmi hivatások, a meggyőződések mindig szent, ele olykor csodálatosan
~~ütő nyilatkozásai.« És más helyen igaz büszkeséggel jelentheti
l az egyesület két évi fáradozása amaz egyik nagy eredményét,
hogy »a két év előtti Erdély felekezet, párt, nemzetiség s vidékek
áltn.l izolált magyarsága most mégis lt'.r;alúh& ez egy sze1·viiletben
ta7dlkozva« láthn.tó!

És ha a szándék e tisztn.sága és a tények e vn.lósága áll, az
így marn.dás biztosítéka sem hiányzik.
Az egyesület kormányzása ugyanis a virilis intézményen
abpszik, azaz igazgató tag minden al::tpító. Ily formán minden,
az egyesületet egybealkotó érdek-szféra, sz[l.vn,zn.tn.inál fogvn. is
olykép védheti meg a maga álláspontját, n, mily arányban hozzájárult a közös áldozáshoz. Föltéve tehát, amit az általános ezélan
kivül soha ne adjon isten, hogy mlamelyik tagrész ,, magn. nisusának óhajtana érvényt szerezni, nyujtott áldozata arányában
teheti ezt s másfelől magára vethet, ha ::tkaratlanul is sérelem
éri, mert nyitva volt a sorompó; az ő hibája, ha csak a panaszra
érkezik be.
A kérés jogosultságát e nehány lapidáris vonásban érintve,
ebben bennfoglaltatik az n.dás obligója.
Azonban tovább megyek.
N em azt mondom. hogy : nemzeti eszméről levén szó, zsidó
hitü polgártárs::tinknn.k is meg kell hozniok adományaikat, mint
meghozák a sz::tbadságharcz nagy napjai alatt. Azt mondom:
kalönösen meg kell hozniok. Nem mert talán több pénzök volna,
nem azért; hanem mert nekik kiváltképen kell átérezniök azt,
mi itt lefoly, első sorb:w Erdélyben, hol a nemzeti fejedelmek
ama 'J·~qi könyv époszi halálharczait szenvedék át, a hol az 6-szüvet~~qi csatakönyvvel kezében sok ideig kiizdött és vérzett székelység és rnagy:trság új:1bb tusája foly.
1\[A<lYAl<-Zsw•) SZF.m;E. 1886. YIII. Fez.
3u

A z"illó~ág n ak kiváló érzékkel kell birni~1. :thoz, a mi itt
tiir!énik. :Jiúltjú~ak IegeudCtinál, cmlékeinél fogva.
..l magy:n·-:ilLun folyó fölépítéséhez az ismét és ismét let·ombolt Templom ujraépítésénél mi sem hasonbtosb.
S hozzá most a mi zsidó hitü polgártársainknak oz, ;t magpr-:illam közös Cziou, az »örömmondó«, honnan a »törvény
kijön ,,, miut Ézsajás, az »:.íldás- és élet::tdó«, mint a zsoltár
moudák.
X eru yolt alkalom szebb, bebizonyíth11.tniok, hogy életczélb:ln. ;lbráudbau, sorsosztályosságban és várakozásb::tn mindnyájuukkal egyek. Hogy nyelvünk az ők nyelvök, népünk az ők népök. jövlínk az ők jövőjök
R:1. ez áll, akkor meg kell pezsdülnie ereikben, ha csak van
egy csep, az ősi íérnek: s segíteniök kell a Jóbi által második
honfoglalásnak nevezett munkábun, mely ha nem is oly fényei':l,
daliás, költészettel teljes, miut a, honszerzés vala, de ép oly megpróbáló, s ha isten segít, talán »nagyobb is lészen ennek a második Háznak dicsősége, hogy nem uz elsőé vn,la.« (Chaggai 2, 9.)
A 111inrlnyc(junk nyelreél't foly itt a küzdelem. És a zsidónak
tu~ nia .kell, mi uz a, h uzai, nemzeti nyelv? mely most a ma,gyar.
Tau nsszarezg még, miut messzi álom, keblében a Nehemiás'
évezrek előtt elhangzott hamgos szava, s érteni, érzeni fogja uz
akár ma, is jelszóul választható punaszt :
, . » 'Cgyunazou napokbau látám azoknak gyermekeit felereszmt az Azótbeliekuek nyelveken szólni és nem tudnáunk
nemzeti nyelvökön szólni: hunern minden idegen népeknek nyel~~ken; an~ak okáért, feddődém velek, gonoszt mondván nekik,
e~ ~egv~r~k egynehanyat ű közülök, n.zoknak hajokat kiszagg.atvan, es lly esküvéssel kötelezém őket: az Isten meabüntessen
titeket!« (Neh. 13, 24, 25, 26.)
b
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»kövér föld«-et, n. megvédendő törvényt, mely közös :t jövevéuy é:;
a nép közt (Móz. 24, 22.), a »várost melynek ,,JJékességet kell
keresni, mert abban vun a, ti lrékessségetek« (.J er. 29, 7): s csatlakozvn, az előkészüléshez betöltik a. tanácsot, hogy »az okos
ember meglátja a következő nyav:1lyát (Péld. 27, 12) s hozzújCu·ulnak addig is n.z önfegyverkczés békés müvéhez, míg oldva lesz a
lángcsomós Joél riadója szál: »Rontsátok el a ti szántóvasaitokat, csináljatok fegyvereket azokhól és kaszátokból csináljutok
dárdákat. (Joél. 3, 10.)«
Ha ez a zsidók hazája, e nyelv az ők nyelvök, e nemzet nemzetök: segíteniöle kell a »szétszórt csontok összeszedésiben,« mert átörökölve kell birniok a nemzethez és néphez ragnszkadó nagy próféta lelkét, az Ezekielét, ki látá megéledni ~1 »megszáradt tetemek et,« (Ezek. 3 7, 4.) a balsorsban bán ko dó N ehémiásé t
(Neh. 2, 3.) kinek - mag:1 bár jóllétben - idegenbe vesző
népeért »szomm·ú az arcza, holott nem beteg; « n. hősi asszonyét,
ki faja romlásakor »a király elé borula, sírván<< (Eszter 8, 3.), s
amaz óriás papét és kutonáét, ki pörbe szállott nemzeteért az
Una.!, bújában s nyomornságában mentegetve mondván: hogy
hn, meg nem bocsátasz ezeknek, törölj ki engem a te könyvedből,
n. melyet irtál. (II. l\Ióz. 32, 33.) Ne maradt volna minclebből
mai népünk, a magyar nép számára is, mely hosszú elhagyatottságában idegen bálvány tisztelője lett?
Koloson perzsely függ ;"t róm. lmth. templom ajtaján; :1 debreczeni ref. egyházmegyében kupa buzában és fazék borban gyíljtenek hiveiktől a papok; Felvinczen napszámukból uclnak 1-1
krárt a gör. keleti b.szúsok: hát ti nem adnátok-e egyik szent
szombn.totokat nekünk, rabbik és küzséyi elnükül..:!?
Hazafias egyházi beszédök után kijelenthetnék a rabbik:
hogy az elnökség beleegyezésével is, a ránk virradó egyik ünnepnapon, vagy ezen és ezen a Rzombaton a templomi adomány-a.jánl:ts szóljon egészben vagy részben az erdélyi kulturegyletnek.
Fényes esküvőiteknél emlékeztethetnétek az ifju párt, hogy
a csalúd föltétele a hazu, s hogy a huza fogalmamost azonos e
szóv:ü: nemzeti müvelődés, melyre legszebb adó a férfi mul:\tságából egy megvont fillér, a nő csipkéjéből egy rhrabka.
Miért ne történhetnék csodt"t ma is, miért ne?
Az Áron botja, a kiszámdt szó, megelevenülve miért ne
hajthatna ma is Yirágot? a kedély közömhiissége sziklá.jából miért
;j \j*
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ne f<tk:tLlhatn a ütésre a lelkesülés eleven vize? s a közélet egyre
sid.mbb puszlújáu miért ne gyúlhatna lángb::t a. lélek k ép e, az az
asszú fa, melyből az Úr kiáltja: ha, kételkedsz is, indúlj!
J'II:ír gyuladoz. A nemzet hordja n követ és fát az egyháznkhoz, iskolákhoz, falv::tkhoz, melyek gyámolítására már bajai folytán az :ílhtm, ::tz anya, gyönge. Erdrélyben lass::tn, zajtalanni emelkedik a Templom, kabpács kongása nélkül mint egykor ::t Hir ám
építette szentség.
Erdélyben ~t földmjzi, égalji, népi és történelmi ellentétek
kibékitésének kb,sszikus talaján, hol a magy:tr szombatos tud lenni,
a kath. püspök Martinuzzi török, a kálvánista nagy Bethlen titkon
levelez ama lttngeszű magyarral, a Jézus-rendi »német « P ázmánnal. hol n nemzeti fejedelem Rákóczy nyomatja az oláhoknak az
első könyret s a. szászok maguknak követelik a korona multbeli
megvédése jogát, mi ha nincs is úgy, n. többivel egyet bizonyit,
egyet, hogy :1. világon ez tt föld, hol minden mellékes, minclen ::tlárendelt, miuden csak érte van: ::t hon é-rt.
Ha a. kulturmozgalom egyetlen országos org::tnizmusbttn
egyesülne: ez az erdélyi szövetkezet elveinek s szervezetének mintáján fog létesülni.
Ezért kell most mindenekelőtt és mindenekfölött Erdélyt
támogatni.
Cras tibi.
Ezért, ezért is fordulunk zsidó hitü polgártársainkhoz is.
»Tégy jót a te ::tkaratodból a Cziounal. «
, S vajjon nem ismétlődhetik-e :t míthosz, melyet a Genesis
reg~l, ~ogy a népet a sátor építésekor végre erővel kelle az ada-

k.~zas~ol, az áldozatnyujtástál eltiltani, mert »többet horda a nép
aJandeka, hogynem a mennyi kelle a szent hajléknak művére «
(II. .Móz. 4, 5.)
.
Kolozsrár.

Foglalkozás és felekezet.
A Magyar Zsidó Szemle f. évi szeptember havi számában
kézen fekvő hiteles adatok, félre nem magyarázhntó beszédü számok alapján kimutattuk, hogy az élet három legfontosabb mozzan::tta: a szii.letés, a házasság és a halálozás körül milyen eltérések tapasztalhatók a zsidó és nem zsidó felekezetek között, és
hogy mennyire kedvező jelenségek merülnek föl a zsidók javára.
A szerénytelenség vádja nélkül vonhattuk le tehát azon következtetést, hogy a zsidóság, akár mint felekezet, akár mint faj. a
mondott három nagy jelentőségil erkölcsi marneutum szigorú és
igazságos tekintetbe vétele után nem al::ttta, de sőt fölötte áll a.
keresztény felekezeteknek Lesznek olyanok is, a kik még ezt is
büneül fogják felróni a zsidóságnak ; hiszen n rosszakarat minclen abszurd dologra képes, hanem a ki még nincs ama együgyü
meggyőződésben, hogy e föld és annak minclen kényelmei, ::t köztisztelet és a jövedelmező hivatalok egyedill keresztény ember jogozatárrak tárgyai, az kétségen kivül meg fogja szivlelni :t bizonyítékobt, miket az »örökös vádlottként« s zereplő zsidó nép egyik
:fia eléje rak. Lehet, hogy nem sok új~ü mond; ele hát kopott vád,
kopott mentség !
A zsidó nem foghlkozik földm{í.veléssel, mert ez csak vCl·ejté.kes munka után nyújt kenyeret ... Ugyan, tisztelt vádló úrak!
hol mutatna,k nekem csak egyetlen csizmacliát is, a ki fiából földmüvelőt nevelt volna? Nemde nem képesek? És pedig ::tzon egyszerü okból nem, mert a földművelés nem mesterség, s a ki azt
egyszer elh::tgyta, annak ivadékai soha sem fognak ismét hozzá
visszatérni. Ez bizonyításra sem szorul. A zsidóság kezéből másfél ezer éve kivették ~1.z ekét, elfeledte már kezelését; :t világ is
változott :tzóta, azt hirdetik felőle, hogy polgárosodásának terjedésével háttérbe kezel szorúlni az őstermelés és helyét :tz ip:tr fog~
lalja el. És most legyenek ::t zsidók földmüvesekké? De eltekintve
ettől, jól tudják az illető urak, milyen nehéz :t föld népének a.
sorsa s azt is tudják, hogy :t zsidó mint földmlívelö sem hagyná
el követésre méltó túlajdonságait: a szorgalmat, a kitartás, a.
htk:.trékol:lságot. Tehát - ~ hogy a kivánság komoly voltához ill6en
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konkurrencziit akaruak teremteni a szegény nép
beszéljünk
számára,? Azonbtw fordítsuk meg az érmet. Ugyann.zon vidló
urak esetleg egy füst alatt arról is szoktak panaszkodni, hogy
tönkre megy a magyar nemzet, hn. ipart és ezzel kapcsohtban
nagyobbszerü. kereskedelmet nem teremt. A zsidók olyképen igyekeznek ezt a hazát tönkre tenni, hogy míg a népességnek csak
4·550 ,10-át képezik, addig az iparosok közt 8'26 és a kereskedők
közt 46'780 /0-kal vannak képviselve, teMt kétszeres, illetőleg tízszeres arányban. Viszont a keresztények úgy mozdítják elő az
ország jólétét, hogy - ámbár a lakosságban 95'3°/o-kal fordúlnak elő, mégis az iparosoknak csupán 91'57°/0-át, a kereskedők
nek pedig 52'95°, 0-át nyújtják, tehát még n.z ipar terén sem érik
el a kellő számot és még messzebb esnek ettől a kereskedelemnél. a mint ezt részletezve m1:üatja a következő táblázat:
Volt 1880- ban
római kath.
görög kath.
görög kel.
ágostai
helvét
unit.
zsidó
egyéb

l_ a laknss{;"g l~ parosok l a k. eresked ök
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l

l

l
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S ha most tekintetbe veszszük, milyen külömbség van
hazánk és egy nyugati kulturállam, pl. Poroszország között, a
melynek ipara pedig még korántsem az első, akkor láthatjuk, ki
segíti legjobban előre vinni azt a zászlót, melynek fölírása:
Nyugatra magyar .l Poroszországhan ugyanis mezőgazdasággal
foglalkozik a népesség 34·5°,'0-a, nálunk 64°/0, amott iparral
32°/0, nálunk 9'6°/0, Poroszországban kereskedelemmel 50 t
' 0>
hazánkban 2'2° 0.
Igaz, a fogl::tlkozások megosztásában nagy az aránytalanság, de nem a kedvezőtlen irányban. Sőt ellenkezőleg: a zsidók
oda tódulnak nagyobb mértékben, a hol a tér üres, a hol tehát
hézagot töltenek be. Ugyancsak virágzana a magyar kereskedelem, ha a zsidók e pályát létszámuk arányában választanák, vagy
pláne, ha úgy tartózkodnának tőle mint a keresztény felekezetek !
Még c;ak a szellemi foglalkozásokról kivánunk futólag szó-
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Iani. Mindenekelőtt azonban jegyezzük meg, hogy manap már
lcasztrendszer nem létezik ; minden ember olyan pályát választ, n.
milyent épen akar; senki nem tekinti, vajjon az által:.t választott
foglalkozásnál, mely felekezet van túlsúlyban; senkit pályájáról
leszorítani nem lehet. És ismétlem : nem :.tzért van a kereskedöle
közt kevesebb keresztény, mert sok :.t zsidó, hanem épen megford:ltva. És ez lényeges külömbség. Mert hát egyebektől eltekintve,
kétségen kivül való, hogy például az orvosi pályát akkor sem
keresné fel több keresztény, ha a zsidók visszavonulnának
Nálunk 1499 lélekre jut egy orvos, Ausztriában 913 lakosra, a
rni sokkal kedvezőbb viszonyokra mut::I,t. Bizonyos tehát, hogy
h:.tzánk egészségügyi helyzete nem lehet oly kielégítő, mint
Ausztriáé, és nem is olyan. Az sem szarul bizonyításra, hogy
kevés az orvosunk, mikor Ausztriában épen kétszer :mnyi van.
E téren tehát még szabad a tér, mindamellett, hogy az orvosok
között a zsidók - úgy hiszem - több mint 50° 0-kal vann:1k
képviselve. :Miért nem keresik fel a keresztények nagyobb számban e pályát? Hiszen szükség is van orvosokra, másrészt :.tránylag úgy is kevés a keresztény orvos ! S azután kellő képessé_g esetén csak bíztosra vehető, hogy holmi községi és kör01·vosi állásokra elsőbbséglik van n. zsidók fölött ! Ámde azok n.z urak, a kik
minden kákán csomót keresnek, nem terhelik ilyes körültekintésekkel fejöket. A mikor a zsidó balra tér ki az útbóL akkor
jobbra kellett volna, és viszont.
.
,
.
. A zsidóságnak ugyan eszébe ~e JUtna - ha mar romdenáron vab,mely rendelet szerint cselekvő és ~gyüttérző közöss.égnek tekintik őket - ismétlem, eszébe se JUtna a keresztony
felekezeteket kérdőre vonni azért, hogy oly csekély számmal mennek az iparos, kereskedő és orvosi pályára, mely létsz{~muk
.' ny·1nak épen nem felel meg; pedig égető szükség van mmd a
ara • téren emberekre. Es
' ime ők még az ell enk ezoJe
"''t sem res három
.
tellik n. zsidóknak szemére hányni !
Meg volna tehát fejt ve, miért részesedik a zsidóság láts~ol:tg
. t al'anu l •az iparban
fogol y arany
· , kereskedelemben és a szellemi
k
k ·
ln.lkozások terén; ennek tisztán maguk n. kere~zténye. az o ai.
S ha valaki egyéb indító okot is .akarna fel~o~~~· az tthg lehetne
más, mint a zsidók haln.dó képessége és n.mbiCZIOJa.
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grm soll} sonciern den Entschliissen wul Ul'fheilen der
tnngsbehö1·de tmtugeo1·dnet wi1·d.«

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Lapunk egy barátjától érdekes két nyomtatványt vettünk
ruely eredetileg 1883. november elején készült és nem volt a nyil:
vánasságra szánva.

Az egyik »Nyilntkozat<< Magyarország irányadó orthodox
köreihez abból az nlkalomból, hogy ezek mozgalmat akartak meO'indítani a közoktatásügyi miniszternek 1883. május 30. kelt az~u
rendelete ellen, miszerint a pozsonyi jesiba növendékeinek némi
vihígi ismerettel is kell birniok. A »két alapgondolat, melyben
óró és intő szózatot<< emeln ek, szószerint a következő:
»n) Die ungarisebe Orthodoxie und die von ihr getragene
und nicht hoc~ genug zu haltende Pressburger ,,.:J'W' mögen von
der das ungansche Ministerium betreffenden CompetenzfraO'e
5
absehend.
. .
. 1selbstthatig und zielbewusst für eine nicht so seh 1. d em
~lll1stene len 1\fachtgebo.te, als dem in den Zeitverhaltnissen
hegenden Bedürfnisse Rechnung tragenele Ausbildung der. dortigen c:-~n:: sorgen und demgemass an die eintretenden Schtiler
auch m profan-wissenschaftlicher Beziehung ihre V orbedingungen stellen.
b). Die voll e und ernste B erücksichtigungeu der profan en
nuf der Presshurger ~.:!'W' wird die von den UnterzeJChneten stets gehegte hohe Achtung vor elem alterel·bten Geiste
b. h d
der ..,.,..,,,., "'~'"'' de.1
:' "'"' • '" .'
,,"::
1s er ort gewaltet und auch fernerhin
dum Je.den Prels walten soll, nicht im Geringsten vermindern sanern lm Gegentheilnoch erhöhen. «
'
Ezek után így folytatja:

K~nntmsse

»Es ~cheint uns umsomehr geboten,dass ohne Zeitverlust von
unseren orthodoxen Freunclen in U n garn der von uns em J! hl
Weg bet t
·d
p10 ene
. h 11 ... re en wu· '' als allen
W ahrnehmungen nach cl <as unga' l'ISC e LVJ.i • t '
f
.. die
.ms,.,,.,,...,
enumalm d'
der. Consequenz
.
d' . seines esten Erlasses nicht
nur fur
.
"'
",_
s
leJemgen
emen
·
B'
.
' Ie siCh 'als Rabbl'n en aus b'ld
1 en
h gewJssen lldungsgrad fordert, sondernjetzt schondamit um-
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en schPirlf} nur soleke R((bTn:nen st((a.tlich anzuerkenen w l h
~%:tgekprofantJ Keuntnisse besitzen} i?ulem die Be?·echt. } e cl, e
·•.uMri elfi1111 ·un~ z h d. p u
%,fJUng r e7·
.7 c w·c
~e •auuinen nicitt mehr unbedingt eJjot-
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Ismételjük, ez érdekes nyilatkozat 1883-ban kelt. Alá vannak irva: Altmann Mózes Berlin} AronA. König~berga> Boneli
Hugó .Mainz} Feuchtwanger J. L. Jl!iinchen> Fmenkel Vilm.
,]fiinchen} Hn,urwitz F. KönigsbM·ga} Hirsch Gustáv Berlin} Hirsch
Beuj. Halberstctdt} Lehmann Ármin Stettin} Londo u H. Berlin}
Loewe Hirsch fiai D. Crone} Mansbach S. Köln} Merzbacher A.
Jiiinchen} Na.thn,nsen E. Halb e1·stadt} Prins Fülöp Lipman Am.~
te1·dam} Seiigmann Áron Kadsnthe} Straus Sámuel lúw/s,·nhe}
W ormser Ráfael Katls1·uhe.
A másik irat 1883. novemb. 30-án kelt .1\Ltjn:"L melletti
Frcml~fw·tban és főbb tételeiben a következő:
>> Die hohe Achtung und Verehrung, welche die ergebenst
Unterzeichneten, wie alle wahrhaft orthodoxerr Juclen für die
ii~'tt'' zu PressbUl·g empfiuclen, der inuige Wunsch, eliese Pflanzstatte der :-tN·• und iiiii1 in uugeschmiilerter Wirksamkeit erhn,lten
zu sehen, veranlasst uns, wenn n,uch unberufen, unsere Ansicht
über einen Gegenstauci auszusprechen, welcher das fernere
Gecleiheu clieses ,,-~,-,-Instituts n.ufs tiefste herührt.
Wir haben aus elen Zeituugen ersehen. class das Königl.
Ungarische Ministerium als Vorbeclingung für die Aufnn,hme
von o·-:m~ die Absolvirung einer Mittelschule verlangt, class a ber
bei der ungarischen Orthocloxie wenig Geneigtheit herrscht,
eliesem Verlangen nachzukommen, vielmehr die Absicht besteht,
sich ablehnend zu verhalten und die Competenz des ::\Iinisteriums
zu bestreiten.
Es hun wohl kein Z weifel cln,rüber obwalten, da~s ein solche!'l
Verfahren wohl eine Aufschiebung, jecloch keine .á.ufhebung zur
Folge haben wircl und class in elem Kampf gegen das Ministerium dieses Letztere Sieger bleibt; es steht zu befürchten, class
classeibe seine Fordemugen höher hinaufschrauben, die bevorzugte Stellung der ,,:•t•• :wfheben, ja zur Bekleidung einer
Rabbinatsstelle ein gewisses Mass von profanern 'Vissen verbugen
und so die Schüler der 1'1~'tt'' wa dw Rabbinatsstellen und der
JVfat?·ike?fü.hnmy ausschliessen werde.

Das wissen Sie Alles so gut wi e wir, dn.s zu sagen ist elaher
nicht der Z week dieser Zei len. W as wir Ih nen mittheilen möchten, ist unsere eigene Erfahrung i~'l:; S~·:: .::n p~ .
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A neh Deutschland hatte blüheuele f11~'tt", nameutiich Frankfurt war eine SN~t.:"~ i:N~ ~'J,' ... Un d die Frankfurter :,~·tt" ist gleich
allen arreleren Deutschlanels in Verfali gerathen und hat einern
Geist des Abfalls und der Zerstörung P lntz gemacht, der von hier
aus sich durch ganz Deutschbud verbreite~e, die ,i"'1li lag 1"'1'~
t.:·~·, j'N t•p:J~ l'N1 li'17· Und woher karn d1eser Ahfall? Weil
uusere grossen L ehrer glaubten, sich der Bildung entziehen, sich
vor ihr abschliessen zu können. Sie meinten es sicherlich gut,
aliein sie sind irre gegaugen, weil ihnen die Erfahrung fehlte.
:Jiag dm·ch die Bildung Einer oder der Andere zum Abfall
g~führt werden, das sind u ur lose Zweige oder faule Stamme, die
der Wind her<l.b und umweht, das gesunde Holz haJt den Sturmwind aus, und ein neues Geschlecht ersteht, gefeit gegerr den
Abfall, das den Kampf gegerr denseiben aufnimmt und ihn siegreich besteht.
Die Gefahren der Bildung könnerr nicht durch Abschliessung, sanderu durch den alterr von unseren o•b~:-J empfohlenen
Grundsatz von t'"'N j~i b)! :'1"'111 i1bSn M' bekiimpft werden.
Gestützt auf diesen Grundsatz ist hier unsei·er alterr ,, .. 1n
;,t;''ip;, eine neue Statte, ein neues Heiligthum errichtet wardeu
und Sie finelen hier ein heranwachsendes Geschlecht, das li1i:l~:l
pipi~ ist, die ;,-•n hat wieder Eintl·itt in die Hauser gefunden,
nicht nilein in V ei'einen, in den W ohnungen wird gelern t ...
kurz es herrscht hi er in elem wiedererstandenen orthodox en Kreise
ein Streberr und ein Eifer für ;,tt•ii:?:-J ;;n"'if1 und für die jüdischen
Institutionen, wie es nur zu wündchen ist, und das ist die Folge
von )'~N Ti c~·,";"'~!'· Und das Beispiel Frankfurts ist nicht ohne
Nachahmung geblieben, an vielen Orten Deutschlanels haben die
Orthodoxerr sich ermannt und sind auf der gleichen Basis wie
hier für unsere heilige Religion eingetreten, das Prinzip von
i'"'N Ti C),' ;,~~!' hat si ch au ch bei ihnen bewahrt.
\\'ir halten elaher die Erlangung von profanern \Visseu
nicht für eine Gefahr, sanelern für eine Befestigung der :'!"'in, wir
halten solches nicht aliein für gestattet, sanelern für dringend
gehoten.
Man erwiedre uns nicht, class dort die Verhaltnisse auders
liegen wie hier, es gab eine Zeit, wo die hiesigen V erhaltuisse
genau d~n jetzigen dortigen Verhaltnissen entsprachen.
D1e Forderung des Ministeriums mag, 'vie sie vorliegt,

A Z~JDÓ .\XY \KÖX\'\'EK RE:-IDEZÉSE.
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nnzweckmiissig und unerfüllbar sein, allein dasselbe wird nicht
ablehnend verhalten, sondern den aufrichtigen Willen bekunden,
das Ziel, clas die Regierung im Auge hat, dm·ch eigene Initiative
zu erreichen.
Uns aber bitten wir zu vergeben, dass wir es gewagt. Ihnen
unsere Ausichten vorzutragen, unsere W orte kom me n aus dem
Herzen, mögen sie zum Herzen dringen.
Aláirva: Schwarzschild Eml., Goldschmidt Selig, Ro os
Benj., Schwarzschild Jakab Ábr., Homburger Tiv., Feist József.
Benjamin Benny, Frenkel Mózes, Hackenbroch Vilm., Schwarzschild A. M., Niederhofheim B. «
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J egyzék e azon izraelita anyakönyvi kerületek nek, melyek megalakulását a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium tudomásúl vette:
(Folytatás.)
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249 . Eperje8. (Sáros m.) Elnök: dr. Glück Lipót. AnyakönyHezető: dr. Austerlitz Mayer rabbi.
250. Zsadány. (Abauj-Toma m.) Elnök: Böhm Adolf. Ideiglenes
anyakö nyvv ezető : Kohn Izsák rabbi.
25 L Battonya. (Csanád m.) Elnök és ideiglenes anyakönyvvezető:
Deutsch Zsigmond.
252. Jolsva. (Gömör m.) Elnök: DNltsch )Iór. Anyakönyvvezető:
Atlasz Adolf rabbihelyettes.
:?53. Not·ák. (Nyitra m.) Elnök: Groszmann Mayer. Anyakönyv·
vezető : Lichtenstein Yilmos rabbi. (Uj keriilet).
254. JJlihályfa. (Zala m.) Elnök: Schwarrz Ignácz. Anyakönyvn·
zetö : -~'i sc her J aka b rabbi.
,
2 55. Uj-Kécske. (Pest m.) Elnök: Kastlicher Armin. Ideiglenes
anyakönyvvezető : Klein Ármin valUstanitó. (Uj keri\let).
256. Ipolyság. (Bars m.) Elniik: Rchw·arz Adolf. Anyakönyvvezdö: Groszmann Gyula rabbi.
257. Komál'om. (Komárom m.) I. Elniik: Griinfeld Jakab. Anyakönyvvezető: dr. Schnitzer Ármin rabbi. II. A komáromi orth. izr.
.
hitköz:;égnek klilön ::lllyakönyn•ezetés engedélyeztetett. .
258. Szélcesfehérz·ár. (Fejér m.) L Elnök: Werthe1m S. L. Ide1gle·
nes nnvakönp-vcze,tö: Gerber 1\Ianó jegyző. II. A szAehérvári ort h.
izr. hitiözsép; anyakönyvvezetője: Fischer Gottlieb rahbi.
259. Felsö-Aorány. (Borsód m.) Elnr.ik: Schlesinge1· L. Anyakönyvvczet/i : Schlesinger Lúztlr rahhihelyettes.
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Bözöd-Ujfalu.
Gyüjtésünk lassan halad, nagyon lassan. Május óta. nem
közölhettünk kimutatást, s hogy most aránylag tetemesebb összeget mutathatunk ki, főként n rabbiképző-intézet néhány buzgó
növendékének érdeme, kik az iskolai nagyszünet alatt ismerőseik
körében tettre kész érdekeltséget tudtak ez ügy iránt ébreszteni.
A tanulság, mely ebből folyt, hogy a jövő nemzedék lelkesebb
zsidó lesz a mostaninál, vigasztaló ugyan, de a hözöd-újfalviak
szomoru állapotán nem igen lendít. A másik tanulság, mely e
llerék buzgólkodásábóllevonható, fölvilágosíthat azon eljárást illetöle g, melyet követve, igenis czélt érnénk: egy-egy gyüjtő városhan, falun, községben, egyletben sikerrel szállhatna szembe :o
tétlen közömbösséggel - ha akadna gyűjtő. De mily kevés akaut
idáig! ~épes hitközségek, melyek nagy határ országban visznek vezérszerepet; neves rabbik, kiknek szava jogos figyelemre tarthat
számot; tehetős egyesületek, melyek évről-évre százakat áldoznak
a jótékonyságnak; előkelő vagy gazdag zsidó férfiak, kiknek
nevével mindenütt találkozni, hol társadalmi szövetkezés lendít
közügyön : mindezek érzékenyen veszik az antisemitizmus kifakadásait s az ellenséges közszellem leselkedő cs~ndjét, de a bözödújfalviak nyomorának hire nem jut el hozzájuk; nem tudják, hogy
ezer koholt vagy túlzó vádnáljobban ránk pirítBözöd-Újfalu ínsége.
Ily állapotokkal szemben · ideje, hogy a gyüjtést lezárjuk
De mert lehetnek még néhány:1n, kik e becsületbeli tartozás Jerovásához esetleg járúlni óhajtanak, fönntartjuk nekik erre az
alkalmat decz~mbe1·i_q. Megvalljuk, erre nem a remény biztat,
hanem a kötelesség sarkal - :1. kötelesség e szegény prozelitákkal
szemben, kik önkényt. meggyőződésből vállalták magukra azt a
martiromságot, mely, ez idő szerint, a zsidóhit vallásávnl körülbelül egyazon.
i<·

A "Magyar Zsidó Szemle« tekintetes szerkesztőségének
Buda pesten.

E?·dö-8zt.-G.'Jijrgy, 1886. augusztus .'30-ún.
A hözöd-ujfalvi szombatos-proselita hitközség megbízásából
van szerenesém a f. hó 29-én tartott gyülé.;e jegyzőkünyvének ide

!j t;;;

fekteteLt két példányát a teki JJ tetes szerke~~.tihéo "éuélc [rb;:olrrfll. N
~
t:tm.' , :tgy ö~·ömömr.e szolgál, az igazi érdemet, hab[tr csak pamuy1 reszbeu JS, megJutalmazva látni. E szegény, egyszerü fiilrlmivelőkből álló hitközséguel: nem áll módjáhan, egyéhhel mint
az iíszinte elismerés szavaival adózui. Rendkivül jól esett' e hitközség tagjainak egyikétől a legjobb tévőinek értesülni, hogy a
tekintetes szerkesztőség ezután sem szünend meg javukért mű
ködui. Dr. Beck M:ór ur ez évben is szerencséltette a hitközséget
becses látogatásával, de ezuttal Erdő-Szt-Györgyuek, ele leülönösen csekélységemnek is juttatott e szerencséből, mely körülmény
nekem nemcsak azt a kedvező alkalmat szerezte meg, hogy oly
nemes jellemmel ismertem meg, hanem a tekintetes szerkesztőség
nek hozzá akkortájban intézett l eveléből egyuttal meggyőzödtem
arról is, a miben ugyan addig sem kételkecltem, hogy mint főtisz
telendő dr. Beck Mór ur, ugy a tekintetes szerkesztőség is híven
az áltah közrebocsátott felhiv[tshoz a bözöd-ujfalviak ügyében,
ezután is fáradhatlan ul akar ez ügyben müködni, t ekintvén ezt ar.
egész hazai zsidóság becsületbeli kérdésének E nézetet részemriíl
is osztva, én is kötelességemnek tartom a dologhoz, ha egyébhel
nem, legalább igénytelen tollarnmal járulni. E ezéiból átránclultam Bözöd-Ujfaluba, több ügyet megbeszélvén, első teendőnek
tekintették, hogy viszonzásul az érdeklikheu tett annyi fáradozásokért legalább hálájoknak igyekezzenek kifejezést adni.
Fogadja tehát a tekintetes szerkesztőség az itt átnyujtott
igénytelen sorokat és ezeknek kiséretében részemről azon leghőbh
kivánságomat, hogy a megkezdett mü.vet akként sikerüljön befejeznie, hogy az hiveink legtágabb köreiben is az elismerést kivívj:t
és történelmünkben a tekintetes szerkesztőség részére és valamennyiök részére, kik e czélra közremüköduek, fényes hpot
biztosítson.

0

E gyülés alkalmával a hívek azon kivánságukat fejezték ki,
hogy az adakozók iránti tekintetből e jegyzőkönyv a »Magyar
Zsidó Szemlé«-ben közzététetnék.
Midőn erre a tek. szerkesztőséget kérném, maradtam stb.

Ábrahám Lipót.

*
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a hözöll-ujfalvi stombatos-proselita hitközségnek 1886. hi llUg usztus hó 29,
napján tartott közgyülésérűl.

Eluöl~: Ko1ics Chnjim, jegyző: Ábrahám Lipót.
,l elen 1oltak alulirottak

Tárgy:
Ábrahám Lipót felhívja, n gyülés figyeimét az örvendetes
mozgalomra. melyet a jelen év folynmán egyes emelkedett szellemü hitrokonok oly ezéiból inclitottnk meg, hogy a hitközség
megfelelő segélyezések által az izr. hitközségi életben szükséges
és e hitkö:~~ség külöu viszonyaiunk megfelelő, de szegénység miatt
nem l étesíthető intézmények életbeléptetése, ápolása és fentartására képessé tétessék, ez irányban élénk tevékenységet fejtenek
ki, e czéh·n már eddig is szép összegeket gyüjtöttek és a hitközség
ja1át mindenképen előmozdítani törekszenek. E körülménynél
fogva e hitközségre egyike n legszebb kötelességeknek hárul,
melynek teljesitése mincl a. kötelezőre, mind a kötelezettre nézve
egyaránt kellemes, t. i. a luélad,tfosság kötelessége. Azon r eményben, hogy az érdekeltek ebben szerénységükkel való visszaélést
látni nem fognak, inditványozza, hogy a hitközség a tapasztalt
igazi testvéri szeretet fölött hálás elismer ésének adjon kifejezést.
Határozat.
A közgyülés a tett indítványt egyhangulag elfogndja, örömmel megragadván ezuttal az alkalmat, hogy kifejezze mély háláját
nemes pártfogói iránt, névszerint dr. B er!.; Mór buk::tresti hitszónok
ur iránt, ki nem kimélve költséget és fáradtságot, e hitközséget
már kétszer szereneséltette látogatásáva.l és az illető körök figyeimét az itteni helyzetre irány zá; továbbá a Mngyar Zsidó Szemle
szerkesztői, dr. Brí•1óczi Józsf és dr. Bache1· f'ilmos urak iránt,
kik értesülvén a hitközség sulyos viszonyairól folyóiratukban egy
lelkes felhivással a hiveket segélyezésre buzditották és a hitközség részére gyüjtést rendeztek, az adakozásnál maguk menvén a
~ó példával előre; végre Scltwei_qe1· Márton ur, az izr. országos
Iroda elnöke iránt, ki ép oly buzgalommal fáradozik a hitközség
érdekében és részére a legközelebbi napokban is 100 forintnyi
segélyt eszközölt ki a magas kormánytól. N evezett hitrokonok
egyaránt érdemelték ki a hitközség legőszintébb, legforróbb hálá-
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Ját és ennek miuden tagj<t ürömét találja beuue, ha ebbeli tartozásai lerovásához szavazatával járulhat. Ennélfogva a gyülés határozatila.g kimondja, hogy dr. Beck 1\lór, dr. Bánóczi József, dr.
B:1.cher Vilmos és Schweiger Márton ur:1lc iránt hálával és elismeréssel tartozik, ezt jegyzőkönyvében megörökíteni kivánja és
inllitványozót megbízza, hogy ezen határozatot említett urak mindeuikével e jegyzőkönyvnek egy-egy példánya utján közölje. Midőn e gyülés ilykép nevezett hitrokonoknak, mint főszerepl őknek
hálájával adózik, egyszersmind nyilvánitani ohajtja meleg köszöuetét mindazon nemeskeblü adakozók iránt, kik a fentnevezett
urak által meginditott gyüjtéshez filléreikkel járulni kegyesked tek.
FeJolvastatván a jegyzőkönyv, észrevétel nélkül elfogadtatott
és a jelenlevők nagyobb része által aláiratott.
Kelt mint fent.
Jegyzette: Ábrahám Lipót, m . k.
izr. hi tk. tanító.

Kovács Chajirn, m. k.
elnök.

Kováts Sima, m. k.
Kovács Dávid, m. k.
Nagy Zélik, m. k.
Nagy Jagli, m. k.
Kovács llfendel, m. k.
Kovács He1'man, nJ. k.
Abmharn Zevilin, m. k.
Kovács L ewi, m. k.
Ács Samuel, m. k.

*
Ujabbarr adakoztak:
Diamant Gyula, az orsz. mbbikép~ő intézet növendékének gyUjtése 'l'renc.wlnbcn : dr. Donáth Emil 2 frt, dr. Frank! 2 frt, Seblesinger
József 2 frt, Bauer Jakab l frt, Brichta Jakab l frt , Fried Antal l frt,
Groag l frt, Hem;;ka l frt, dr. Kátseber l frt, K,ítseber Henrik ifj. l
frt, Komhauser Lipót l frt, dr. Liebtenstein 1 frt, Mam10rstciu l frt,
Pollák Herman 1 frt, Rettinger 1 frt, özv. Rintelné l frt, Sclmee l ft·t,
Singer 1 frt, Weiss Zsigmond l frt, dr. "reiss Sándor l frt, Meisel 55
kr, Neumann S{tmuel 60 kr, Bogyanszky 50 kr, Flack 50 kr, Fuchs fiO
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Kátscher Henrik idősb 50 kr, Kátschcr Mtírkus 50 kr, Kircz 50 kr,
Lőwenbein M. 50 kr, Löwin A. 50 kr, Mohr 50 kr, Munk 50 kr, Polhík
Károly 50 kr, Roth id. 50 kr, Roth ifj. 50 kr,_ Stark .A. 50 kr, Spitcz
50 kr, Kaszrici Bernát 40 kr, Reieb J. 40 kr. Összesen 35 frt 95 kr.Engel Manó orsz. rabbiképző intézet növendékének gyUjtése lylón 20
kros hárezákkal 1 frt 20 kr. Wintner SdntUcl orsz. rabbiképzö nilvendékenek gyiijtése 20 kro~ btlrezákkal S,íro.•patu.l•on B frt 20 kr. Pruul.· .hbtf orRZ . ralibiképző nÖI'Cndékénck gyUjtése hárezákkal Purkar
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Schnlz Ármin 50 kr, Berger Samu 40 kr, Fried Miksa 50 kr, Zweigenthal J. 20 kr. :.\Iünz Salamon 20 kr, Spitz l\Iárk 20 kr, Balázs Miksa
40 kr, Balázs JakalJ 40 kr, \Yertheimer l\Iiksa 20 kr, Neiner Mór 20
kr, Windholz Zs. 20 kr. Budapesten Popper Sámuel l fr t, Tritsch József
;30 kr, dr. Schiichter r.pksa 40 kr, Rosenberg Jakab 20· lu, Bü~!ller
Henrik 20 kr, PickJer Ármin 1 frt összesen 16 frt 30 kr. Gm·ő Odiin
gyiijt~se Budapesten hárezákkal 1 O frt. Egy jogász gyüjtése
Hudap csten b:irczakkal 2 frt. Ernyei A. JI. gyüjtése Budapesten
hárezákkal 2 frt 40 kr. - Dr. Goltlfahn bács-topolyai főrabbi gyüjtése:
Fiirst Samu Szabadkán 9, frt. Dr. Steinhm-z förabbi Jll.-Atád »idejö>etelem alkalmával rendezett gyiijtés eredménye« l O frt 50 kr.- Schlesinger Ármin Budapest 50 kr.
hulán, .\.-::. :om oa tuo n e~

ÉR TE S1Tő.
Országvilág.
A jesibúk

- ;:5

Május óta összesen befolyt 98 frt 26 kr. A M.-Zs. Sz. 356.
lapján közölt utolsó kimutatás szerint az eddig gyüjtött összeg
tett 881 frt 55 krt. Az összes adakozás tesz e szerint eddigelé
97.9 jl'f és 81 l.:rt.

:1";,-'::J 1\félyen tisztelt szerkesztiiség!

A 1\fag~-ar-Zsidó Szemle juniusi számállaJt Zempléni Jakab nr sziiksl:_
gcsnC'k ],íttn, az ugyne,·ezett jesiMknak képét az ön által kiadott folyóirat
olntsúinak bemutatni. L:g~- szúlt n jcsilJákról, akár \'alami rég kimult és
most nuír csak kitömött állapotban szcmlélh ető intézményről, ragy a flild
gyomdból kiásott régiségrőL Ggy gondolom. vakmerő felterés Yolt azt
hii111i, hogy a jesiba ismeretlen dolog, melyet a tudósnak még· csnk felfC'dcznic és aztán cletermim\lnia kelL Pedig a czikke leg,·égén Z. ur oly stntisztikai adatokat közöi, melyekbéíl kiclcriil, hogy az általa tánczoló med,·c
mótlj;.lra bemutatott intézmény révén, ez idő szeriut is, száz meg sztíz
zsidó ifju taiinl a zsidóság régi tudományáért lelkesedni, itt c magyar
hazában. Ez adatokkal nem állitotta szembe Z. ur azok számarányM,
kik az önök által cleriire-borura felmagasztalt »neologizmus« ré1·éu fog·lalkoznak a zsidók tnclomáiiyával, kik a felvilágosodottnak elhircs;r.telt
irány ré, én tanulnak buzdnlni, lelkesedni őseink hiteért Persze nagy !Jiiu
7

Z. ur szemében, hogy a jesibát tartó rabbi »a kinek ugy is sok baja van
a hitközség ügyeivcl<< elfoglaltságának daczára merészkedik éjjel-nappal
fi

~si dú tudomány tC1jesztésében fáradozni, tímbá tor nem pénzzel fizetik c

buzgalmáért. Ily odaadás és önfeláldoztls miuclenesetre uagy blin lehet
azou zempléni renegátok szemében, kik »az orthodoxismusból lassankint
fi

neologizmusba olvadnak be.« l'gy l:Hszik e vakmerőségért Z. ur az

ingyenélők ktizé sorozza azokat, kik, miut a 418. lap utolsó kikezdésébó1
következik, faluhelyC'ken vagy apró mezödrosokban valóságos zsidó theologiai akadémitlkat alkotnak és inm;cn fentartanak iskolákat, a hol
nincsenek ng-yan »tawírok, oszt;ílyok, órarend, bizonyítványok« - beh
nagyszerit dolgok ! - hanem van isten igaz:lban tanulás, nem ugyan a
lelkészi hivatalra való dressziroz:ís, hanem ismétlem valóságos

tanulás, éjjel-nappali foglalkozás oly tudománynyal, melynek hogy valaki
a végére jtÍ1jon, okvetlen kell birnia a tudomány iránt azon »plátói szeretettel,« melyet Z. ur valami szörnyü önzésnek tart. Nem tudom ugyan,
tisztelt szerkesztösl:g, hogy ott, a hol a XX. század zsidó papjait kaptaftizzák a »neologizmus« - ugyan mit ért e bölcs szón Z. ur?
MAuY,\R-Zsmó SzEMLE. 1886. VIII. Füz.
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martírjaiv:í,

mil_,- sldhtu megy ,-égig az előadások akusztikuma. D c

miut egynémely jesibáu megfordult egyén -

mélyeu tisztelt szerkesztő

uram ! restellem kimondani : mint a féle . . . báchur -

soha scm híttam

Amerikai l evél.

ldrtékou,,- hatását azon szörnyli tiiueméuyuek, hogy a prelcg:Uó rabbi

»elősúir halkau mormog . .. dc lassau-lassan emelkedik a haJJgja és eröshiil is. « Szeut Kleof:1:; ! Hová lesz miiveltségüuk, ha a talmudot magyantzó tamtr » először halkan llJOrmog . . . de másodszor « 'ZempléJJi

lll'

i)()(!

RO SF.I\Sl'lTZ f> ÁNDOR . •\MF.RIKAI T.F.\BT..

bocsáuat ,

logildja és magyar stílusa szerint: »de lassau-lassau emel-

kedik a hangja és cröobül is.« Ily hanglejtés »a tndonulnynyal l\sszeft:rhetctlcn « és »szi,·facsarú (mi ez?) f,ljdalom uyilalja át az embert<< ily frázist a jesibán nem tanult az ür egaptim m10kája -

biz

ha a sziuészet

szabályai szerint ily abnormis hanglejtés mellett való oktat t1s képét 1-ar:ízsolja a kultnrbarát az ö jámbor lelke elé.
Dc, mélyen tisztelt szerkesztöség, nem tréfára ' aló dolog az, hog,r
a U.-Zs. Szemiében azt az intézményt engedik kifiguráztatni, melyack
7.Sidó tudásuukat mind e mai napig köszönjlile Nem a »neologizmusuak «
köszönjük, hogy még vannak zsidó dolgokat tanulmázyozó emberek, kiket
e tudományért nem fizetnek. A »neologizmus«-tól már rég el lehetne
temetve a legutolsó héberlil iró-olvasó laikus .. Mert a »neologizmus« még
nem teremtette meg azt a lelkesedést, mely e nem bárkinek jövedelmező
tudománynyal való önzéstelen bibelödésre ébreszti az embert.
Aztán azt is méltóztassék meggouclolni, hogy itt Magyarhonbau a
Chorinok, Löwök, Zipserek, IIochmuthok, stb., kiknek a mi felekezetlink

itt ez országbau egész haladását köszöni, egytől egyig · azokbúl a kignuyolt jesil)ákból kikerült ernberele Nem hallottam róla, hogy a »tanárok~al, osztályokkal, órareuddel, bizouyítványokkal« vagy tán még pedellussal
IS (azt Z. ur egészen kifelejtette »csuclálmányainak« lajstromából) dis"elkedö rabbiiskolákban kimüvelt rabbik az ama:;;okéhoz hozzáfogható S7.Cllemi cselekvést még csak ki is gondoltak légyen.
Méltóztassék elhinni, sok a dolgom, és hogy ennyi időt forditottam
Z. ur czikkére, csak azzal igazolhatom, hogy nem lehet ily éretlenséo·f't
szó nélkül hagyni, ha a t. szerkesztöség tekintélye fedezi azt. Tahln l:z],a~om a t. szerkesztöség részrehajlatlanságában és igazdgszcretctében anynyna, hogy e sorok közzétételét nem hiába reménylem.
Fogadja különben igaz tiszteletem kifejezését, melylycl vagyok
Ó-Budán, 5646-iki elul hú 20-án

13i?·ming1wm, .A labanw, JSS(;, .•zeptnnbrr .

Birmingham, mondhatni, ujdonat-uj ,-áros, melynek azonban máris
:J!í,O OO lakosa Yan. Jlfagnelic C'ity-nek is mondják, annyi az egész kürnyék földjében a \'as. Számítják is m!lr előre, mikor lesznek itt n vihlg
Jegnagyobb vasMnyái; bizonyos egyébiránt, hogy a melyck már mrgvauuak, l'alóban óriásiak. Súmítgatják azt is, hogy p~ír év mulva nuír
l 00,000 lakosa lesz. Kövekedésének a merikai anínyaira érdekes vil:ígot
vet az, hogy itt száz meg száz helyen építkeznek s nemc:;ak nappal, hanem egyfolytában éjjel is elektromos, Drummond és Marcy-féle ,-ilágÍttÍ~n:íl.
Eddigelé 68 zsidó család van itt, kik gyönyürií templomot
<{pítettek, melyet most ujévkor én fogok fölavatni.
De nem azt akartam megirni, hanem pár sorban értesíteni linlikct,
a radikális reform-mozgalom nagy hanyatlásáróL l'tlinthogy utolsó, nagy
hullámokat vert gyíílekezetét és ennek határozatait följegyeztem n l\1.-í:s.
Szemle olvasói számára, illő hogy - nem kell mondanom: megnyugta
mondom,
tásukra, mert aligha ijedtek meg azelőtt; nem volt mitől! illő hogy most pár szóval elmondjam azt is, mily hamaros fordulatot vett
ez az egész radikalizmus.
Dr. Sonnenschein már jóform{m maga sem tudja, micsoda párthoz
tartozik: keresztény vagy zsidó-e? s ha még az utóbbi, milyeu zsidó 'r
Dr. Kohler, New-Yorkban, hítván és tapaszta]v;Ín községének hatál'Ozott
magatat·hlsát, bevonta vagy elcsempészte az általa lobogtatott radikáli,
szinezetil lobogót. A cincinuatii dr. J. l\1. Wisc meg nagy haragjában lapj;lnak, az American Israelituek egy ha:;ábján háromszor is ellentmond
maga-magának, védi Souuenscheint, ki pedig már maga is föladta a
pozicziót.
Ime a vezérek állapota. S a hadseregé? Nem moudom, hogy bomlófélben van. A vezérek hín épen azért ütöttek akkoriban oly nagy lárm!Ít, hogy elhitessék vellink, hogy mögöttlik az amerikai zsidóság ezrei
állanak. De azt ~etn állítom, hogy egyáltahín nem \'Olt vagy ma is nincs
pártjuk. A zsidó ember mindeulitt kiszámíthatatlan - Ametikában két:-;zeretien az.
RosENSPITZ SA.NDOR.

ahlzatos szulgája
UNGAR lZI:lÁK,

küzünséges zsidó, de még nem u eolúg n~·
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A német-zsidó község-ek

szöyotl~ezeto.

,\.lefolyt ''vbcn (LS85. :íprilis 1. -lSSG. :\prili~ t-if;'' '-.HO
tottak me.~.

A Dcntsch-Israelitischcr Gcmeil1tlcbnnd ung. l-jén kiadott jclcntt:se
1·il:ígos képét t:ítja elénk n uémet zsidók ez egyetlen ldízliv inté<:méuyéMk. Azt' képzelem. tanulságos tlolog·,

vele újolag is mcg·ismcrkctl link.

takari-

1882-bcn alapitott kiinyd:ira a :!OOO kütdct mc;;hal:Hlja. \ katnlol'·ust rt:szktcnJulnt nyomta t:íshan küzlik. 8onc1111cu 1':\11 a , Iti, tn ri 1 i
"akasr.« és »iratok a zsidók cmanezip:ícziój:t nwllrtt c>< ellt'n . .:

Nem mintha ily· ki.izségi szö,·ctkczet mcgalakit;ís:lt itthon ntáno znnuk kellene. A mi késztiletlen viszouyaink klizött az tulsrigos ken{s s azért mcddü

111

ltl'(ll'i<cs intézmény a

-Dentsch-Isracliti~e he

D;trldtcnska-sa t'lir

Fnul!'ll nnd Jnngfranen« h:ír mcg-valljnk, nem hnthntjnk alakihi'<it a

dc meg hi:íu.nanék megteremtésére mílnnk az ,íJ,]ozatkL:szs1:g

nii,·etkczct egyetemcs czélj:ü1·al benső ,-iszonyban állónak. Kiadtak kiil-

i<. Csak nem kételkedtek c·<en? Eg,,·ctlcn klizös intéznH{uyeink az orsz.

<'sönökrc 2:->80 m. A tételek c czimen ez<'k: kiilcsiiu Yarró;;ép Lc"erú-

volna -

rabuiképzö é,; a tanitóképzií. l\Iindenki tmlja, hog·y· azokat csupán a Hay-

sérc 7 O m., niídivatáru iizlet alapit:i>:im ;; 00 m., kettiinek papi r, ten ,:,

nau cmuertelenségének éo nem a magunk emberségének kösziinjlik. E kt:t

dolu\nyiizlctre :JOO m., egynek tanit<mün! képzt:"." :wo m., egynek zenei
lu:pzé,re 300 m., stb. Yisszafizettek GSG m.
Aluptéik•:ie n p•:nzA jelentés kiemeli, hogy »a kök,ijn-pénzt;ín ez
t:íruak -±6,132 m. t.h~ben setn veth:k annyira igénybe, a mennyire a pt:nzhir kl:szletc mP~t.ln

intézet nih·endékei ken:s kivt:tellel szegéuy családok gyermekei: 1ajjon
J.:lny küzség j:hnl ez iskoltlk segélyegyleteihez ? Azt hiszem, pirnlva olYasnúk a néYsort, ha küzzL:tenniík: milr kevesen vannak c:s milyL'nek
hi:íuyza1wk abban!

A m:met zsidók, miutha nem is a mi hitfeleink volmlnak. Nemcsak
szóYal lelkesednek; elümozditanak tudomány-t és irodalmat; alapitanak és
föuntartauak rabbi- és tanitóképzöket. A helyi adakozás és az egyleli

jót0kon~·o:íg nem mcriti ki áldozatkézségökct. Ott a község csak az öszszeség egy részének tartja mag :it, u em 111li ,-erzumnak, mely önmag:ínak elég.

gcdtc volna; ugy látszik, hogy c pé!1zt:lr me~,;létr:n)l és tc,·ékeuységéröl
nem igen tudnak.<< E pénzt:ír czélj:it kiilömben idézett arlataink elrt;:,:é
illusztrálj:ík.

.\z 1885. okt. 19-én nwg-nlapitott tiirténdi bizoth:i:;-rú! a zsidúk
törtt:nctÚJCk kikutat:Ís;Íra Németorsz;lgban. m:ír :;zúlottnnk (1. )1. Zs. !'z.
II. k. (i;)S. l. Biocit H·w·il· czikkét. Czt:l,iaira 2,200 m. ajáml,:k t'rkezett
be. A berlini község és a frankfurti Kiinig:;warter-alapitv:íuy kiiliin-kiiliiu
2oO Om. l'ugedélyeztek tijiJIJ évre a bizott>tlg mnuk:ilataira. n fmukfnrti ,:, a

A D. L G. B. mert nem azonegy fajnak más-más uemzether,
tartozása szeriuti fejlüdéséröl akarok értekezni, mint az ol vas ó alkalma.
sint hitte volna, ha e sorok élére, bölcs elörchít:ísból, czimct nem teszektch:lt n D. L G. B. elég szépen és elég gyorsan fejlődik. Külte 1jileg

:g

1111

hamw,·erai község 5-:)00 m. ~zm·aztak me~·. E bizott'<í.g teljt'sen fii;;!!dlcn dolgozataibau a D. L G. 13.-tül. .\.

~zii1·etkrzet

mJit,ín hi,zi, ho:::y

id nyn müködésével jeles :;zolgtílatot tesz a z~itló,lÍg ügyének: ~Denu
tlic Geschichte der Jndeu ist die Yertbeitli~nng <lcr .Jn<len.<<
<'Z

Yajmi csekély méretl\ ; de sokfelé ágazó müködésc világosan jelölik a nagy

A szü1•etkezet statisztikai é1·könyvet

i~

kia<l. Eddh;elé Pgy jelent

szalJást és igazolják egynttal a nagy tekintélyt, melyct magának kivívni tudott.

1ncg ~ az is rendkivill hiányo~. 2.)00 község van Nt:metorsz~igho.n és is~

A szövetkezetbe tartozik jelenleg 317 község (1884-bcn még csak
lf11, l. 1\I.-Zs.-Sz. L 218. L) és 247 remlki,-Uli tag ö~szesen 39 heh-cn:

kia<l:\s fog megjelenni.

métclt fiil:;zólit:lsra is csak t;;,o kiildiitt he adatokat. Ez ,:vbcunj. javított
Két czikk is Yau még c jclcnt,:,ben .•\z clsíi, rncly a füzetet meg-

költségv~tésc

uynjtja, a D. I. (i. B. egyik alapitój,iuak, a ta,•al elhuuyt dr. jnr. Honig-

27,518 márka. Kiadásai közül érdekesb tételek: hitoktahlsra és hitokta-

mann Dúvidnak njitja meg emlékezetét. A mú,ik »Aus der Synagoge.

köztiik IJerlini 109, hamburgi 34, 1\L m. frankfurti 28. Évi

tató~ képzésé~e

költöttek segélyezés, költségpótlás, díjak, taueszközök, stb.
alakJában l 9o5 márkát; tanitóképzöi nöYendékekre 1610
. l'tl· ]'.
vatalnokoh 4 24
. · ..
• . • .
.
m. ' 11 '· 11
a
O m., ncpmuveltseg1 es lrodalmt czélokra 252 G m.:
ké~mUre 1239 m.; szegény-gyámolitásra 242 m. - A be,•ételek közill
táJékoztatók a D. I. G. B. állapotára: közsegek járulékai !J 124 m ·t
l'endk. tagoké 3705 lll kül" ,_.. .. . i
., ,
.,
omuozo cz1m i Rdakozások fejélJen 2~ 4 7 lll. -

Eine Jugcnderinncrung >On liajim S!tiut/",1.« Boltlog Németország! Ott
-

mint a legtöbb miín·lt országban

miuél ltu.lósabh, müveltebb, elö-

kcliíbl>, hireRabb a z:;idó, anu:íl jubú ZHitló. Péuz,:vel, tudományával, tol11l,·al

első

sorban iH j'e/cl,l':ct/1 szolgálju. De nálunk Magyarországban -

oh mi nálunk Magyarországban ! ...

-;:

TANŰGY,

SCIIÖ" DAVID. \ KÖZiWTRKOJ,.\1 J!TTOKT.\T.Í~.

Tan ügy.
A

középi::;kol~ti lriLokL~1t<-íö.

III.
A megclözö czikkckbcn kifejtett uézctckbö l indulta,k ki a budapcsLi
hittamirok a jelenleg alkalmazott hitoktaMsi tauterv mcg~tllapít:.lsimll,
mdynck közlését itt helyeu lévöuek tartom.
Hitoktatási tanterv

C!

lcözépiskolcik szebnám :

I. oszülty. Bibliai történet J osuáig. Az egyes clbeszélósckböl csctröl·csctrc Jc,-oum az erkölcs- és hitvallás elveit, melyeknek kifejczésL'rc,
ha az :íltaltínos igazság mag:íban a t:hgyalt szövegben bcnfoghltatik,
az illető szövegböl vett versek alkalmazandók, ennek hülny~lban azonb:1n
azok a bibliából egyébünnen is vehetők.

II. osztály. Bibl. történet Josuától n.z első templom clpnsztnhis:íig,
mindig különös tekintettel a Szentföld földrajzára. A tanmód, mint az elsö
osztályban.

III. osztály . .d. A zsidók története az első templom elpusztnl::ls:ltól

neveli Isten a zsidó népet a külöu történeti hi va tás ra, melyet számára
kitiizött.
A negyedik o~zUlyban alkalmazott hagiografiai olvasmányok rart>tlmuk szerint csoportosittatn>tk. Tf!y szól p. o. a XIX., XXXIII. és ('IV.
zsolt:\r Isten nyilvánulás,lról és törvényeiről, ugy a természetben, miut >t
történelemben; az isteni gondviselésről a XXll. , XXIU., XXXIII., XCI.,
XCII., CXXXIX. zsoltár; az r mber helprtéről l:S jellemzéséről a VIII.
rs XC., a zsidós<lg helyzetéről és rendelteteséről a XLIV., LXXIY.,
LXXVIII., LXXIX., XCVI., ClL, a templomról és istentisztelett·öl a
XLII., LXXXIV. , XC'V. , C., CYII., CXXXIV. zsolbir, stb.
Az ötödik osztályban t:ügy,tlandó prófétai olvasDHluyok az egyes
prótétákból kiilön-külön csoportosítandlik oly módon, hogy kora. t>tnai rs
nézetei, a kiizdelmck és szcnvedesek, melyekkel azoknak birdetesc járt,
:1 tanuló Jelkének a próféta cszm~nyi egyéniségéről hii és világos képet
nyujtson, melyen a tanuló v>tlláúért, az igar.eág ''s szcretet örök eszméért
lelkcsl\lni tanuljon.
A hatodik és hetedik oszUly sz,luuha előirt tiirtéuelmi tanany>tg
ismerteti egyrészt a zsidóság valhísos eletenek fejlödését, másrészt vallá-

B. Az imakönyv föbb imáinak

sunk alapelveinek tetjeclését és átalakulását a zsidús,igon kivül.
A harmadik osztály sz.lm,[ra megállapított tauanyag kiilömbözö né·

IV. oszhily. Válogatott zsoltárok és példabeszédek, az azokban
foglalt vallásos és ethikai el vek ismertetése.

zetek kompromisszumát tünteti föl, mig a nyolczadiké. mint a középiskolai oktatást befejező osztályé, már annak jellegc által meg van szabva.
Ezen tanrend egyik jellennö YO!Hlsa, hogy rendszeres bittan csakis

V. osztály. Válogatott fejezetek az egyes prófétákból. Ezek alapj:ln

a nyolczadik oszt:llyban és föleg még a harmadikban alkalmazható, ele

t:lrgyalandó az egyes prófét{Lk élete, koruk jellemzése és ethikai nézeteik
ismertetése.

akkor is ez inkább rendszeres összefoglalása az eddig megismert igazs:í-

:1

második templom lerombolása uMni iciökig ; ennek bevégeztével az

összes hittani elvek összegezendök. ismertetése.

VI. A zsidók története a brtbiloniai fogságtól a misna befeje~~~séig,
külöuös tekintettel a Pirké Ábóthra, e kor irodalmi termékeire és a vallás

o·oknak és kötelességeknek. Ezek nagyobb része m:lr alkalmilag t. i. a

~rtéuet

formábau lettek tárgyalva és ismertetve. A vallásos érzület éb-

resztését a vallásos élet szemléltetését tekinti e tanterv föczéljának, hogy

fejlődésére.

elősegítse a vallásos nevelést és behatólag pótolja a családi élet mulasz-

VII. osztály. A zsidók története a jelen korig, egyes kiv{Lló egyéniségek életrajza és jellemzése, küWnös tekintettel a zsidók történetére Magyarországon.

dákkal igyekszik helyettesíteni.

VIII. osztály. A. Rendszeres <isszefoglalása a vallásos és ethikai
elveknek. - B. Rövid áttekintése a zsidó vallás történeti fejlödésének.
Az

első és második osztályhan az oktatás követi a biblia menetét,

sze~léltetvén

a patriarkák életén a legfontosabb ethikai kötelességeket és

a ZStdó nép történetén a vallásos alapigazságokat és törvényeket ugy
mintk
''
• a lizdelmeket, melyekkel azoknak a zsidó nép kebelében való megazilárdulása járt. Már ezen osztályokban lehetőleg fóltüntetendő, miképen

tásait. A gyakorlati érintkezést és példát eszményi érintkezéssei és pél-

Budapest.
ScHöN

D.ivm.

ö 7J

T.\){{h~\··.

A& ü.Ll. fcl:>Líbll lcütwiskoUk az lSS:'í-sn. i;-;;kuüt

évben.
. \.zt hiszsúik, m'mlrsz érdektelen litpunk olvasóint m:zv<', ha k,:t
,:,. ut:Ín

1

)

njból szemcik elé :lllitunk rgy olyan statisztikai kimntabist,

nwl;-· :17. ors7.;Íg kiillimbö7.Ö részeiben felállított :lllami fclsiíbb lr:lnyiskohlk
nönndékeinck felekezetek szcrinti mcgoszlás:íval foglalkozik.
Kellemesen hat rc:lnk azon tény, hogy az egész orsr.tlgban ezen
iskoh\k örvendetes gyarapod:íst mutatnak fel, nemcsak az oszttilyok szá.
nuíra, de azok népességere nézve is. ?.Iég kellemesebben ériutcnek azonb;cn
azon adatok, melyekböl kitlinik, hogy hitsorsosaink -

a födrosaiak cpp

tíg_,-. mint a vidékiek, g·ycrmekeiket ar:lnylag igen sííríín kiildik ezen tanintézetekbe, a mi, mint már egyszer e lap hasá~jaiban megbeszé ltetett _
dicséretükre válik.

l'~ak

Ime itt közöljlik a kimutatás t:

l l
lfJJ ~ ~

F '

II c l y

~~

Beszt.rc-zeMnya I-III

I-V

2,)

:\I.-Sziget .... . I-VI

26

Pozsony .. .

61

I-III

Sopron ..... . I--V
Trencsén . . . . . I_ VI
Temesvár

I-II

CD

25
25
28

2

A főv:irosi 1íll. fels. leányiskola iránt érdeklődök szivesen fol!'nak
arról ,:rtesiilni, hogy a nevezett intézet igazgatós:íga, tekintettel a kornnkbun núndig sziikségesebbé váló lelkioktat:\sra - elrendelte, hof:y Yalh\o;
tnn:\rjai é~ papjai hetenként egyszer ali intézet összes nö1·endékei sú·
nlllm felekezetlik szerint kiilön termekben, ele egy időben iskolai isteni
ti"telctct (énekkel összekötött exhort:ícziót) tartsanak, mcly elrendelésnek
már is jótékony hatása mutatkozik, és melynek tilchisos gyi\mölcs•:t gyer·
mckeink az életbc kivinni vannak hivatva. Adja az ég, hogy az igazgatóság intcnczióit teljes siker koronázza.

A losonczi
25
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is - a népiskolák között első helyen álljon. Kétségkivül nemcsak a tanító, de általában a tanligyrc örveneletes esemény a tanügyi közlüny, és
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nem kevésbbé jótékony lmtássrrl van ana m:zye az is, ha egy tekintélyes,

·1 2 BO
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DOS

(-.2) es M.-Sztgeten (-5) csrjkkcnt az izraelita növendékek száma. Itt
t·
. ,
tsz an az mtezet helyiségváltozásának (a Li.

') L. M:. Zs, Sz, I. köt, 658. s köv. !.

Felekezeti tanügyünk sok tennivalót kivún: sokat kell elhagynnnk, többet felvenniink, hogy a zsidó iskola - mint nagyobbrészt m:i1·

80

.. Ha az 1883-4. évi és az 1885-G. évi kimutatlisokat cgym:lssal oss~ehasonl~tjuk, azt találj nk, hogy csak Budapesten ( --12), Löcsén

r

értesítő.

>>

l
,.
gy as

Sa.imíljuk, hogy a kolozsvári <lll. f. leányiskola értcsítöj1't nem lHH·Z·
n:Uhattnk. Póthisul álljanak itt két kivlllú nem állami iskohínak statisztikai
nrlatai: Bé/,és-C'sabán a nökepzö t:lrsnlat négy os>:t:ilyból álló polgári
ldnyiskolájlíba (tandíj 20 frt) j1írt 3± zsidó tanítv1íny, (10 r. k., 2 hd·
V<; t, 21 á. h.); Burlapeslt:n az orsz. nökt:pzÖ·egylct 3 oszt:llylÍ tanintt:.
zetét (tandíj 7 O frt) látogatta 3 9 zsidó növendék, (r. k. 9 2, g. k. 7. hel·
vét 33, á. h. 25, unitárius 1).

- é.

l

a fővái'Osban ezen fo

ptíLvÚl'Osból a hclv;irosba tétetett :it) tulaj•lnnithatéo, a viriéken ok:ít m,:J.n•l,.
ben a l•clyi viszonyokban kell kcresniink, a tiibbi helyeken minrkniitt
rBcsztrrc?.ebánya +10, Pozsouy +5, Sopron +S, Trencsén +7. ar:ínyos gyarapochíst találunk.
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Budaps t. .... I-v"'Ilill
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l

H\ R 'l'\ T~.\JOfi, \ T.OXO;-;('Z.T _gB'l'ESr'l'Ö,

az ország müvclt köreiben elterjedt folyóimt oly nagy helyet szán lapjain
a tanügynek, mint ép a 1\.J.-Zs. Szcmlc, mclynek tanUgyi rovatáról el kell
ismernünk, hogy többet ér, mint egynémely tisztán tanügyi szaklap.
A mily jól esö örömmel győzödtunk meg erről esetről-esetre, ép oly kellemetlen hatással volt reánk a f. évi szeptemberi számban :.Zsidó népis-

kolák értcsítöi« czimíí értekezéshen, legahibb a mi -

losonczi -

értesi-

tönk bínílahimil haszmílt irónikus hang. Mert, hogy szakavatott kezek
szerkesztik a ln pot, azt tudjuk, de hisszük azt is, hogy a tek. Szerkesztöseg feltételezi rólunk, hogy mi nem brillirozni akarunk él·tesitőnkkel, hanem igenis iskolánkat birálat alá bocsátva, követni aka1juk a

Jó tauácsot

'l'ANŰ'GY.

é~ <'P:Y pt• rczig scm tagarljuk, hogy a i\I.-?;s. Szcmlc ránk nézve is mér-

ték ad<i. Tapasztalván azonban, hogy 1. il:,-eO.:s van az i. t. hir:.íló lÍr rész,;röl, 2. hogy a helyi vis;~,onyokkal cgy:íltahíbau nem ismerős, méltóz-

ta~~ék megeugcrlni, hogy a bir:Uatra, miut aszóban forgó iskola egyi k ta-

KÚ TFŐK.

nitója, szcrény észrevételeimet, vagyis inkább helyreigazításaimat mcgtchrsscm.
»Szép rlolog, hogy az iskola a losonczi fiirdöbc máju~ban kintn 011 _

1\eu<lelct portómcnte,;ség ttín;y:ihan.

List. lett.« H a ez ko molyan van monrlva, akkor csak elismeri a t. biráló
tir, hop:y igaz az a pedagogiai :íllít:ls, hogy a természetet a tennészethen

99. sz.

kt•ll a gye rmekekkel megismer tetni. (A losonczi fürdö a »Losonczi nagy

Valhis és közoktatási m. k. minisztcrinm.

crdt'í«-bcn van.) A tana nyagnak a bibliára vonatkozó részét helycsen tételezi fe l ; mert eddig fitík sztlmára csak négy évfolyam volt, dc most az
i>'kola kibövíttctn;n t. binlló tÍr nézetc ó ·véuyrc fog jutni. Héber és némct nyclv taut a helyi viszonyoknál fogva tanítunk, ha nem is oly nagyou
»c rösen.« D c hogy miér t »Iczig Spitzig«-félc eljárás, hogy miért tartozunk
mi a, B or~szem J ankó torzalakjai közé, ha mi heber betilkkel uem csup:ln
német., min t ez az orsz. izr. ta nító-képző intézetben és hazánk oly sok
zsidó népiskolájában tör ténik, hanem magyar szöveget is iratnnk, erre
már cga kugyan kil'<lncsiak vagy nuk. Mert ne tessek azt gondolni, hogy a
népiskola eredeti szöveget használ a héber irásnál, legkevesbbé sem, csakis
ugy ira t, mint zsidó levelet közönséges zsidó polgárok es nem rabbik,
vagy zsidó tnclósok it·nak. H a ez oly sok éven át német szövegezésscl történt, miér t ne lehetne ma,gyw· szöveggel is irni. H átha az a zsidó megakalja őri zni irástit s német ben nem oly j ár tas, miu t magyar ban, ne legyen neki alkalma gondolatait héber betlikkel is leh·ni, avagy a héber
irás csak németeknek van megengedve, magyarok számára az tiltott gyli-

U ,5 17. szá m.

Tapasz talt:ttott, hogy egTcs portómcutc>sl:get ,:h·,•zö hat•'"'•Í!!'ok ,:,
hinltalok, különöscu pedig a lelkészi himtalok portómentes lcn·lt>ik,•r ,:,
kiildcményciket nem nlindig az állam hi1·atalos nyeh·eu szo kták rzimcz ni,
FÖ t, hogy azokon gyakran még a portómentességi záradék. vag~·is a .Í0t: ·
czim, mclycn a díjmentesség kech·ezményc élveztetik, és a rcndeltet,:si
hely megjelölése sem az <Hlam hivatalos nyeh-én tör ténik,
Uiuülu a jelzett eljárás következtében az illető levelek éö klih1emt:nyck többször elkésve j utottak rendeltetési hcly likre, süt sok coetbc n a
portómentesség ellenőrzése is lchetetlem1é v;í!t : tÍgy a postaszolp:t\bt,
mint a jó s p:yors közigazgat<if' érdekében a közmunka s közlekedéslif!~· i
miniszter lÍrral egyetértöleg nm szerenesém Czímet tisztelettel fe lkt:rn i,
hogy saját hatáskörében a szlikséges intézkedéseket ha ladék nélkiil az
idnt mcgtemti méltúztasöék, miszerint a por túmeurcs hi1·atalos le1·clek és
killdcmé nyek jöl-öben az állam hivatalos nyeh-én czimeztesscnek.
Végi\! van szerenesém megjegyezni, hogy a jelen körintézvény be n
foghit meghagy.ls csakis a hazai hatóságok és hi1·atalok egym<is küz t
váltott por tómentes levelei s kültleményeire 1·onatkozik.
Budapest, 188 6. jlÍlius hó 3 -án.
A miniszter meghagyásábó l :
1'u núrky Gedeo•!, s. k.

möles! Az iskolai takarékpénztár iránt nyugodtan lehet t. bíráló úr, mcrt

,mamtitk,ír.

a mi iskolánkban csak egyenlő tanuJók vannak, nem pedig szegény és gaz·
dag; a kinek több pénze van, az takarékosabb volt, mert mi az iskolai
t.-pénztár valódi czélja felé törekszünk, midön azt vezetjük.
Ezekben kivántam t. biráló ür nezctcire választ adni, kérve a tek.
Szerkesztöséget, méltóztassék e soroknak b. lapjában helyet adni.
Losonc;;,

llini ,;zteri ren<leletek az anyakönyvi keriiietek iigyéhen.
100.

R7..

Valhí s- és köz oktatá~ i magyar kit'. miniszter.
32,059. sztlm.
Tolna megye közig. bizotts,[g,ihoz egyidejüleg intézett rendeletemmel megengedtem, hogy a I!Únrmtorn!tai izr. anyaköny1:i keriílet f elos::Jatá8a
mellctt, az ahhoz beosztva volt küzségek közül Simonytomya, Némedi,
Nagy- és Kis· Székely a yörUJ-pinc::elulyi ; továbbá Miszla, Szent-Lörinez
és Pálfa a gyiinl.:i izr. anyakönyvi kariilethez csatoltaesanak.
Bndapcsten, 1886. évi augusztus 30-án.
A miniszter meghagyásából :
Gümö1"1f OBZkdr, s. k.
osztálytanácsos.

Klr'l' I•'ÖK.

l() 1. sz.

KÚTFÜK.

i) 7!J

Vall:ís- J~ lüiznkhtblsi magyar kir. mini~zLcr.
104. sz.

"~tTa mcgyc k<izig. bizotts;Íg;[hor. c•gyidcjülcg; menc.gr.tctt intér.véunmmel clrcndeltcm. hog,~- a. v;Íri j<irásba.n fekvő Arv:w:ím lj a, Alsó- és
};ehii-L ehota, Pnras:o~t-Dnbon1, Dlulm s Chlebnicr.c községok ar. izr. anya.könni ügy rendezése t:irgyába.n 1885. évi november hó 13-:ln l!l21.
ein .. sz. a. kiadott szab:ílyrenddctem melléklctéuek 71. folyó sz:ima. ala.tt
fch·ctt tnrdosini izr. anya.könyvi kor lile t ből ki vétesSCll Ck és a. 7 O. sz. a..
mcg:\llapitott alsó-l.·ubini izra.clita anya.künyvi kerülethez csa.toltassana.k.
Budapest, 1886. szcptember 14.
1',·cjorf, s. k.

10:2. sz.
, . all:ís- és küzoktut:ísi magyar kir. miuisztcr.
28,8 9!.

f'Z.

27,314. sz.

Yalhís- és közoktahbi magyar kir. mini:;ztcr.

Nyitra megye közig·azgatási bizottoágához cg~- itlejülcg intézrit ren
deletcnnnel megengedtem, hog_r az 1885. é''Í no,·cmberhó 13-tín 1~:?4 .
cln. sz. a. kiadott szabályrendeletem melléklctéJ Jek 1 14 . szt\ma alatt felYCtt privigyei izr. anyakii11yvi kcriilct ket tc:hnsittassék, és az e;ry i klu•;~,
Novák székhelylyel a privigyci járásban feln-ö 1<'.-L elórz, A.-Lclócz, Xn!!:,-l:S Kis -Lchota, Poclhrágy, Laszkár. Koos -Czigcl, Szebedrtis, Di,·ék. Di,-7:k.
ujfalu, Banka, Macsó, Szomorfaln, 13crmlkfaln. Y crbt;u;·, Bastytink:l,
Jeskófalu, Rudnó, R udni-Lehota, Krstyáufalu, Dlzsin, Szecs, K<hztol nafnlu, Lestyén-Dobrocsna, Ne,·id7.én-Lomnicza, Yalaszkabeln, T emes ,:.,
Cst\voj községek osztassanak be, a másikhoz pedig Privigye székltl'l~-lyPI
a privigyci jllds mindazon községci tartozzanak, mclyck a nod ki kcrii
lcthe7. nem csatoltattak.
B udapest, 188G. é,-j szeptember Hi.
:I'rrfm·t, s k.

H ajdu megye kör-ig. bizottságáhor- egyidcjtíleg intézett rendeletemmel megengedtem, hogy Hadház rendezett tan::icsti város az 1 885 . évi november hó 13-<ín 1 9 2±. eln. sz. a.. kiadott szabályrendeletem mellékletének 3 69. száma a lat t felvett böszörményi izr . a nya.könyvi karliletből
kilc:pve, külön izraelita anyakönyvi k erliletet képczzen.

10 5. sz.

n. Eötvös Józseflcnlr a S7.Cgctli

hitközséghrz.

18 G8. ápril 28-áu.

Budapest, 18 86 . évi a ugusztus hó 27.

A miniszter meghagyásából :
GO'Ii!ú'r y Osd.:dr, s. k.

osz tá lytan:icsos.

l 03. sz.
Yalhís- és ktizoktablsi magyar kir. minisztcr.
24,613. sz.
Ezennel megengedem, hogy am. évi november 13-;ín 1924. ein.
sz. a. kiadott szabályrendeletem mellett fekvő kimutatás 53-ik sorszlÍma
alatt a s:dráki anyakönyvi kerliletbc osztott községek közlll Csécse székhelylyel Csécse, Ecseg, Koránd, H eréd, Jobbágyi, Szt-Gede, Alsó- <:s
l<'elsö-Tolil, G arab, Sr.t.-I ván, Hntasscí, Bokor-Slímsonh::iza, V erebél y, Kisés Nagy-Bárkány, Szőllös, Löriuczi, 8ztlntó, Szele, Nemesi és Kis-Terenne
községek önálló anyakönyvi kerlilctté lÍtalakulhassanak.
Budapest, 1886. szeptember l.
1'refort, s, k.

Örömmel olvastam a szegedi izraelita hitközségnek folyó évi mtlrczius hó 2 2-én kelt szives bizalmi nyilatkozatát.
Csak kötelességemnek fel eltem meg, miclön a. haza.i izraelit:ík kiiziigyei rencl e7.ésére nézve vellik egyetértve megtettem az elökészitü lépc:sPket, s ha azon valóban példás buzgalomból, melyet a bizalmi r,:rfiak tamlcskozm:iuyaibau tapasztaltam, a köziigyek toníbbi fejlöd é>'érc következtetést lehet vounom, akkor egész biztonsággal fej ezhetill ki azon reményt,
hogy c haza izraelita polgárai közligyeiket, mclyek nemcsa.k magukra., dc•
a haz,íra nézve is nagyfontoss,lguak, a hazai törvényhozás által biztositott
Unkórm:iuyzat alapjáu, olyképen fogják rendezni, hogy azok igazgatási
szcrvcz ete, mint erős és egyöntetii egész a hazai törvények oltalma alatt
mcgcrősöch·c, a gyakorlat álta.l mcggyökcredz,-e, és az egyéni és testületi
tcn!kenységnek tág és szép tért nyih·a, nem csak teljesen biztositani fogja
a.z izraeliták egyházi és iskolai ügyeinek gyors intézését, de hogy e szervezet meg fog felelni mindazon érdekeknek is, melyek meltánylását a
haza miuden polgáraitól jogosan várhatja.
S7.ives köszönetemet és iid1·özletemet küldöm az egész izr. köz-

B. Eötvös J6zsef.
Kiizli :

Löw

IMMÁ UEL.

VEGYES.

:)SJ

Pályakér·dés.

lr·odalmi hir·ek. l\Jegj('lent és bekiildctett: Zunz Lipót emlél.:ezete.
Kiadj a a:~, ors:~,. rabbiképző-intl17.et felső tanfolyamának theologiai egylet('.
7-nn:~, Lipót arczképéreL BudaJ1Cst, Fmuklin-társuht. 1886, - Szo1r1
BeJ(iamin : Das Buch Hiob, nebst ein em ncuen Commerrtar (IIéberm irt kom.

menHr Jób kön:n·éhez). Baltimore 18 8 G. del. Történet. litmgia,

bődtett kiadás.

időszámítás

G1·ósz Gusztál', Machane Jisz.

i~juság számára. 2-il.·
~·eszp1·émi izr. templombau bc-

és hittan az izr.

Szeged. -Beszéd, melyet a

nzetett orgona felavatása alkalmával mondott Hocltmutlz Abraluím. BudaLédere1· AbralzcÍ111. Társadalmi Paedagogia. I. füzet.

llCst. Athenaeum. Budapest. Rudolf. Arad.

n Józsika

és Erzsike" gyermeklap, szerk.

Gyöizgyi/

,1
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Az erdélyi kultur·egyfet és a zsidóság.
melycn jelen számunk társadalmi rovata

első

Az ily ezímíi czikket,
helyen közöl, bizonyára nem

sziikséges olvasóink figyelm ébe ki.ilön is ajánlani. Hiszeu a zsidóság évtizedek óta fáradozik magyar nemzeti voltának
sén és bátran hozzútehetjük -

megerősítésén és

teljeszté-

clismertetésén. Ép ez okból lehetetlen át

nem éreznünk, hogy az erdélyrészi magyar közmílvelődési egylet, midőn a
\·eszél_,eztetett erdél.vi magyarság mellett kitámad, fontos missziót teljesít,

mel_vben őt mindeu igaz hazafinak támogatui kell. - Megemlítjük még,
hogy czikkünk irója, Sándor Jó.~sqj ur, az E. lVI. K. E. titkára.

Az orsz.

rabbiképző intézetben az idén
felső tanfolyam ba. A

és pedig 9 3 az alsó és 2 O a

113-an iratkoztak be,
113 igy oszlik meg

megyék szerint: Abauj 5, Árva 9, Bars 1, Bács-Bodrog 2, Békés 2, Bereg l, Bihar 2, Borsod 3, Csanád 1, Csongrád l, Fehér 1, Gömör 1,
Hajdu 2, Heves 4, Kolozs l, Komárom l, Liptó 3, Nógrád 1, Nyitra 7,
Pest 7, Pozsony 6, Sáros 3, Sopron 2, Szabolcs l, Szatmár 7, Szepes 1,
Szilágy 2, Tolna l, Trencsén 6, 'l'urócz 3, Ugocsa 2, Ung 3, Vas l,
Veszprém 3, Zala 3, Zemplén 10. Budapest 7. Bécs l, Szilézia 1.

Az amerikai rabbiegyesiilet a köt·etkezö pályakérdést tlizte ki: Znnz Lipót r:lcte rs irodalmi míiködt:sének méltat:ba, tekintettel a z~<dós~Lg történetében való fontosságára. Pályadíj 200 dollár.
A versenymlivek 188 7. aug. 10-ig vagy dr. Kohler rabbihoz New-Yorkba.
vagy dr. Jastrowhoz Philadelphiába kiildendök.

Berlin iskolái. Berlinben összesen 326 iskola van: 232 nyilvános,
magán és 2 zsidó. Ezeket kerékszámban 190,500 mindket nembeli
tanuló látogatta. A királyi gimnáziumokba járt 2 3 5 7 evang., 500 ositl,;,
116 kath.; a városiakba 4 205 evang., 1-'122 zsidó, 17:> kath.; a kir.
re,íJgimnáziumba 5 6 5 e\·aug., 6J zsidó, 19 kath. ; a kir. felsöbb le.ínyiskolákba 7 3 5 evang., 205 z8idó, 5 kath. ; a városi f. leányiskolákba 2 3 73
evang., 13113.osidó, 55 kath. A városi elemi iskolákbajárt 132,958 evang.,
7837 kath., de csak 226[) .~sidó, a 2 zsidó iskolát 943 zsidó, l eYang.

~12

Az or·osz zsidók támogatása Londonban Yalóbau rendkit·üli Yolt.
A liiansion-house-bizottság összesenllO,OOO fontot gyiljtött, tehát körülbelül egy millió és négyszázezer forintot. Ebből egy milliót fordítottak 8 5 6 9
orosz zsidónak Amerikában és 1000-nek Londonbau való letelepítésére.
A zsidók Görögországban. A legfölebb két millió lakost számhílú
Görögországbau négyféle zsidó lakik, kik négyféle nemzetiséghez tartoznak
és négyféle ?·itust követnek. A kevés sz;lnuí atlzéni zsidóság Xémctországból
és Ausztriából Görögország első királya alatt dudorolt csak be; görögill
tud, dc a míireltek családi nyeh-c a német és frauczia. C01j'uban s áltnhíban a jónic1i szigeteken olasz zsidók laknak, kik nemzetiségre tiszta olaszok. 1'hessaliáóan és l~eleti Epú·usóan spanyol zsidók laknak, kik törökiil
is tudnak, de családi nyelviik a ladiuo; ezek azonbau most nagybau
görögösödnek E aóiJa szigetét, Chalcis drosát, tiszta görög zsidóság lakja,
kik azt tartják, hogy őseik már a templom lerombolása előtt vándoroltak
be; egészen a görögök módjára öltözködnek s nekik is külön ritusuk vnu.
Kevesen vannak s mint elődeik, fóldmih·elök és baromteuyésztök; csupán
maguk közt házasodnak.

Po1ml. wissenschaftl. Monatsbl.-ben olvassuk,
hogy egy Rajna melléki város zsidó községeiben olyan ember volt hitoktatC:nak alkalmazva,
utóbb kisi.ilt, hogy csak szabóságra volt quali-

Zsidó statisztika, 1851-ben Jeruzsálemet 23,324 ember lakta,
köztük 12,556 mohamedán, 7,488 keresztyén. 3580 zsidó. 1858-ban a
szent város lakosságát 30,000-re becsülte'k. Azóta mintegy 5000-nyi
szaporodást konstatáltak és- ha az adatok megbizhatók- a moh. elem

tikácziója, no meg, hogy az
már régibb
óta keresztény hitre
tért. :»Cseppet sem csodálkozunk ezen,« teszi hozzá a mondott lap, »hi-

5600-ra csökkent, a keresztyén változatlan maradt, mig a zsidók 20,000-en
volnának. - ]{onstantinápolyban 45,000 zsidó lakik.

Zsidó hitoktatás. A

kiről

illető

idő

szen a zsidó hitoktatás uratlan jószággli sülyedt, iizleti czikké lett, mclyszármazik!«
lyel mindenki kereskedhetik, ki zsidó

szülőktől

Kútfő. A főt. dr. Friedlieber által 92. sz. a. közJött kútfö, ugyancsak :í Itala eszközölt magyar fordításban igy hangzik: "Ezen országbau lakó z~idók az összesek nevében keservesen panaszkotltak ezen kir.
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hclytartótanáeslt:\1, hogy n7.on a lcgtiiblJ kereszténynél megujult előítélet
miatt, mintha a zsidóknak a hn~n:ti iitmepck t:ut:ls:ího:.~ kcrcsztrJty y,:tTc
volna sziikségiik. kiilöni\sen az

~lsú nép n:széréil terhes, sulyoti iildüzr,e-

kct tapasztalni kéuytdl'nÍttct!ll'k és cr.cn dolognak bizonys:íg:lul tüLb [Jl:ld:\t említettek, hozbk fl'l.
llog~- tehát ezen lll'lllzct alaptalan előítélettel megingatott lJizton-

s:iga inlnt gondoskodm legyen. cze11 kir. hclytartótamícs czimzctt nras:íg.
tokn:~k kötelességiikké teszi, hogy a m:p lelkéből a helyi ,-iszonyokhor.

TUDOMÁNY.

:llknlnw r.ott és czélszcriinck Yélt módon, fclhaszHá],·a n lelk,:szeket is,
azon clőitcqetet. mintha

rt z~idók

szertart:\saikmíl ernben-érrel :íldozn:ínuk,

kiirtnni ig~·ckczzcnek, és azt oktassák, hogy azon utálntra méltú biin

A szombatosok.
Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk.

1\fózes tün·ényeinl, a próféták irataiml és az összes ó-tcstmnentonllwl i
tiirq:n; ekkel. melyekkel u zsidók ntlhísa leginkább ékeskedik, nem kiillintben m:ís Yal!ások tölTényciYcl ellenkezik, következőleg emberülés esetr,

NEGYEDIK FEJEZET.

mclylycl egyik , .. másik zsi dó, hn!J,ír Yalamcly kiilönös rzélt bnrkolna iti,
az cgé~z zsilló népnek alig nagyobb joggal számítható be, ntiut ktSOHló

VI.

c~etck, melyek, ba keresztények közt történnének, ezek minclny:íjá nak
gyiil(i)eté,-é fajulnának.

A szombatosok nézetei zsidókról és zsidóságról. - A zsiLlókat isten népének
tekintik, hitüket az egyedül igaznak. - Vallásos gyakorlatok a zsidókét
követi. - Önnönmagukat megtért pogányoknak tekintik . - A zsidó törvény
nlatt még csak Mózes öt könyvét értik; ennek törvényeit azonban a zsidó
hagyomány szerint teljesítik. Étkezési törvények. - A szombat jelentősége
és ünneplése. - Isteni tisztelet. - Az újhold ünnepe. - A három zsidó
főlinnep. - Újév és engesztelű nap. - A zsidó ünnepeket Jézus meghagyásából tartják. Halottas rituale. Temetési szertartások. - Unacsom és
keresztelés.

Egyébiránt komolyan Ugyeljenek Uras:lgtok arra, nehogy a zsiLJók
a legujabb, nevezetesen a 38-ik ezikk ellenére bosszantassanak, sőt a szokáBoo körJe,·elek utján is a népet szigoruan, valamint sulyos biintetétitil'l
Yaló fenyegetés mcllett is meggátolják, és valamely üldözés vagy a zsidókon
elkövetett méltatlanság esetében, a Yétkest mások példájára is szigorun n
megfenyítsék
Kelt a m. kir. helytartó tanácstúl Budáu, l 7 91. év j unius 2 4-éH.
G1·ój Csál.·y Józsfj.
Kihirdettetett Ung\·árt 1791. év Sz. Mihály havának 13-ik napj:ín
folytatólag tartott közgyiilésben.
Erre vonatkozó megyegyülési határozat a következő :
Mely rendelés magyarra fordíttatván a járásbeli szolgabiráknak kihirdetés végett ki fog adatni. - (I<'asc. 9-o Act. No. 109. Mutatóköuyvben: J. betü 44. sor sz. a. in statisticis l 7 91. Protocoli XXXVIII.
ex anno li91 folio 145. kötet IX. 101-120.) 1791.

A fennebb (373. l. ff.) ismertetett dogmatika teremtette és
szabályozta az első szombatosok felekezeti életét. Vallásos gy:tkorlatuk vallásos elméletükből folyt, kivált abból a felfogásból,
melyet zsidókról és zsidóságról alkottak magukn::tk.
Egyedüli zsinórmértéknek, mint láttuk, isteunek az ó-szövetségben letött törvényét ismerték, azt »éjjel nappal tanulják,
keresik és erősen tudakozzák,« hogy teljesíthessék minden hiány
s miuclen hozzáadás nélkül mlójában s egész terjedelmében. 1)
Úgy tudták, hogy:
Krisztns urunk is arra ig-azít, hogy :IIúz,•st hallgassuk.
Hamis hit mind az és uttilatos, mcly ez kivül vagyon
Jts dögleletes lelkiismeret, ki ez ellen vagyon. 2)

Pedig épen e hamis hit, úgy találták, uralkodik mindenUtt.
') 110., IV. 18-19 .
) JOH., XI. 11-l::l.: , .. ö. fent. :177. l.

2

MA!lYAI(-Zswú ::lz1mu:, 181%, IX. l<'üz.

!iHf
'• r / 0.\ln\TIJ.';fl/(

Nl.l·k~

,, 'il:'lgon csnk t'gy,•tlt•n <'~) n{•p í•l l\lítzcs Liit•ví•n)'!' s í~J;y
ip::l ;r,(t n .H'ws l:1nítús:t t-\ílt•rinl:
l\:i\; z~jd{> lll'lllZl'f hli-(!'dC'Í, lJr:llll,

t'i\

l

j\:\g!J:lll ÍKIII(:J'! J)

l\ l intl :1 tiihlli. :1 minl :12 :1 kk or Hwk:tsm; nyct·s ti"ll'l'lm<'tl<•n sí•gg<·l
l,l'n'kl'n kimontltúl,, hilt•Lkn (•s vak, ostoba 0s holond ; min<l<' n
1'gyí•h v:tll:I H mt•ril po~:í n p(Jg (ls ltúlv:'tnyimúd{ts: 2 )
8,./111 / ;.:Hid<'>k J;iviil :l) nen1 l:lh!Jlk Íl-(:17-:lL,
St•m tiirn'nyc<l kiliil ii<h ii~Kt,l-(ll<'k nl:d,
A1111:lk igni\ múdj:ít
(\:llc mílok tnl:iljnk i',ri'ol<iiH jntalnnlL ·1)

Iga ;r, . :t ;r,sitlók .J ézust nem ismrrtr~k cl, mint mrgv:'d tól,, s ez
hihújnk {•s ldrokr:t is volL: <lt' azért nem ::;zabad »hami snn hiLl'th•nn<'k ~2id:tlmazni isten n6pét, kit :tz istl'n szrmc• fónyí~nPk newz. ~ liis;t, m<'gmara<lt n:'1h a régi igaz türv6ny, melylycl, »ha
.l{•;r,nHrúl ir{ts nem voln:t is, :t;" ihlvösségnel mótljn, mintl meg\OltJn. « llogy pedig .Jézust megült•tték, es:ck :tz :tkkorbeli zsiMtk
híilw volt, m<'rt »nem viselik a,;r, Jiak az ntyjok [dnoks(lgáf;, n r' lll
hogy nl:'tuok mlók. ·~ r,)
Azh't még :t számüzdúshcn HPllJ vetette meg istett a zsidúkaL Bizonyítja a;"t i~ten szavrtn és igóretén kivül egyebek kö;"t :tr,
a nPrczctcs körülmény, hogy :t r.sitlúk aunyim segít ik és támogat,i:'tl, rgym(t~t, hogy sanyarú {l]Llpotnk dacr.(tra »csak egy is kö;r,tük
lll'lll ksi m(ts ajtaját, « míp; a keresztény népek
mint n, s:wgény
<~rdélyick <'lí·g fújdalm:t~all t:tp:tsztalták - egymás ellen {tskúló<lnak Í!S hfdJOrút viselnc•k és cgymftst kölesönösen károsítják. 'l'eh:ít,
azt moml.i:t egy szomhat n:tpj:'tr:t v:tló szom lm tos 6nek:

Ninc·. q.!: :tiHll I'JlllJf~l·, w:p, I::!C'Ill HC!IIJjf,elt.:f:;:;,
Kit t'r,· miut zHi<lók:it bitott 1olu:t me·~. l)

Nc•kik adta s7.ent tanát í•s djok ltir,L:t an nak magyar{Jzat:lt. í·s iík,
rnl·ghi7.haL{J hagyomrwyok al:t.pj(tn, hclyüH<' Jr ér l;1dmeh t ék a7.t:
1\J/IZf'KliiJ fot!,'V}I Cg'I:H:t. H~WIIt jr;Ísf lllind lllf!g"nlag'}·:t J'<Í'l.bl_k,

Az HZC'llt jll'<)l'c:t:ík ,:H l<Hirlcí \Jiil<"«'k

ll!agy:trúr.:ttul< ltdyes volt:íL dismurte magn .Jf~ws, ki »a McíRzí•],{!hcn iilií irústwlók mintlc•n l:tuíi'Itsolmt javallotta. ")
1<:7.<'11 helyPHCJJ JJutgyaníwtt lürrí•nyt p e1lig nwgóvtúk í•s
móg tn:ti n:tp~{tg t.artjrtk :t ;"sidc',k, a kik~tí•l megrna.md iirükké
iH ten ldilí•.fw, Abrah:'unmal nwgkütöLl frigyP.<< ·'J Azér l ,, iirhüssí•g
zsírlóktúl vagyo ll Í' H éík v:t kolm:tl' vezí•ri; ") l':lWts dolgfthan, a
.l(!r.ttshan va]{, lti l<'ll kív iil , lllinclent lűliik kf'll tanulni:
A'l.

ll,

J., ~. ré~z, !8,

i<lhet<•khen.

") l -ben: solwl (=c ""11"1) (" liihi>Rau: ZHidó köziil.
') 4:1., li.

&) 103., XII. 4;,
') ~~., 10.

;,r, ,; v. iL

11 .

o. l. , 'J. rt'·~~ 1H -19.

ki iidvilzii!J1i :1knr ,:

,:Ini,

Ann:1k zsidó hih<t kell larl:~ui, IIClll c~yc·IJ<'t •
.\lostnn i z~i<lókt<Í I kiilüm]Jii~ni lu-ll
J·:~ <·r. ikkclybcn, l10gy :1z .r,:i\tlKl Kriszlllsllak iHnierjiik,
\) C' az iid1öss<;gnck '"';; 11h'dm11
E:t. ''!/// czik ].;:c~ly kiYiil, nwudom, lllnHt is cgyc;.;:-:ég kell.
,J<J pog:íuynak 1'1 gy kell lllint ,i/1 z~itlúnak
ll im,j, cqni ,:s ,:rtrni iid,·ii:-;:--~t:g't' frliíJ.V)

llycu frlfogftsok md!Ptt a régi ~zomhnAusok kiadták :t jelegyütt féljük istcni'mk<'t! 7) Nyiltan kimon<lottftk, hogy lzraél zászlajúhoz xzegőtltck (·~ ~:sidóknak úrr.ik mnguk:ü, cp;y ~wmb:ünapi himnusimu ezeket éuekelt(>]c:

Bzót : » ~ sidóklml

' l'iirv<:nyc<l tart:í ,ál a>.<!rt ':iln~~tnttnk,
Juncl blbodt kcdwltiik, ja1tütuk,
,\la,_,:nnk nhltu" adtuk,
Nyomorult :-;or~~Í.\'<\ 1 Ht'mmit nem goHLloltunk.

Ez<'n Hznh:11ls:ighan ha~yt:íl niintlcnekl't:
\'n laki iik<:j,•n ~) f'<'lYCszi fr i~.' !'det.

A szomhatosolc n, kor nkheli zsitlókh:w is látt:'dc isten v:'tlasz]<'öl tétlenül elism<'rtók:
')n.

megi'<·jh·tt<)k,~J

í•H

') G4 ., l.

uí~pí•t.

') :~7., H., !l., 1 l. j ·ll., ·L ; ·l :L, f•. ; :-;z:'\ IIHIH lJ{ddúl ]. 111Óg :t kövPI kez{)

mi11rl

7.n~

'1'•\ien ll"tgában csak it<:tettcl pog:iny, zRidút kiizd sClll ,:ri.
E;.;yikct- uJ:l:-;ikkal az HZI'llt t'tr rontatja, vetiznek poJ-!::Íuy or:-:z:ll-!;i
l'ziimyii ro1nl:iR nt:ln lllint r.~iclú talpokra 11<'111 :Ulnnk fol<lll<'k n<'pi;
,\lentíil ink:ibb tch:ít jiiv<'IHlii <i]ctc·t l!Clll Inclom miut r<'llll:nli. 6)

tott

a~L

') IO!l.,Xll.ü4.; 1.Ö, Illi., lY. lU.
") 1\1!1., Xll. G4.: 1. ii. u. n. L ,~. rész :ll·- 4., tovább:\ 110., lY. 1<\.
1.

ii. !'eni. :\78. l.

')2., 2.

'') liO., 17,

")Jon.,
1)

Ill. 17-~0.; v. ü.

11. <L

liO., 17.
·') 111-ll:uJ: ünkéj<'ll (= iinként).

XII. f•7-8. 6s fent. 378.1.
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Igaz kötésedet,
Egyadnt :.~~i<lóval örököt az ,-ehet. l)

Az utóbbi. versszakbau oly gondolatot látunk kifejezve
melyre n szombatosok miuden n.lkalommal szeretnek vi,szatérn/
Számtn.lanszor nyomn.tékos1111 ismétlik, hogy isten a zsidókua);
a~ta ugyau 11 törvényt, de »ennek tartására, mint zsillót úgy poganyt nagy szeretettel híja« 2) és hogy:
Ked,·eJi isten azt a megtért pog>iu_,·t
Az ki fel ,-e~zi, megtartja kötését
És ki meglili az ö szeut ünnepét,
Szereti öket. 3)

Vallásos énekeikben a legki.ilönfélébb fordulatokban erőseu
kiemelik, hogy ők az ilyen megtértek, kik »válva pogányból « elfogadták a zsidók törvényét, s így szent néppé lettek. I sten ő bennök »pogányból magának szerzett lellei zsidókat.« 4)

l

és himnLlsaikat sürüen azzal végók, hogy más-más szamkkal felkiáltanak:
Acljnuk luih\t

Áradozó hálával elismerik isten

előtt:

Te hoztál ki minkct e világi vaks;lgMl,
Kiszabadítottál tévelygc!sek poklából,
1

)

40., i - 8.

') 36.1.;
III. 24. stb.

V. Ö. U. O.

:i. és 22.; 2., 1.; 2!>., 17.; 41. 3--4.; 58., 7.; ll O.,
1

istt'uiinknrk,

zsitl<">

hh·cknek,

Tiílök miJwkünk is szcg-,:ny m:peknek,
Kit 2) éltig h:lhiljnnk clrágn nc1étwk ! 3)

Az általuk elfogadott zsidó törvény alatt akkoriban még
csuk 1l!rJzes öt könyvét th·tették. A benne foglalt parancsokat, leg-

alább elvben, mincl kötelezőknek ismerték és n. zsidó hagyomány
szerint teljesítették, köztük olyanokat is, melyeket mai napság
már érrényen kívül helyezett a zsidó vallásos gyakorlat. Így pélclául hitelezőknek tekintették l\Iózes örökösödési törvényét. 4) Azt
tanították, hogy :
A hamis dlllónak •'•gy legyen clnlga,

Az mint ő gonelolt volt atyja fiára.
Yisszaté1jen ö rP~l~ mint guno~zra. 5)

Végre pedig azt tartották, hogy »ki holt embert mgy kopor~ót
illet, avagy embercsontot, vagy halottas házhan a ki bemegyeu,
hét nap fertelmes leszen «, azután pedig »megmosórljék az törvény szerint.« S kivált ezen oknál fogva tilosnak tekintctték,
keresztény templomba menni, melyet ki.ilömben is kerültek, mint
»isten ellen csinált bálványoknak ház(tt. Holtakat temetnek és
isten igéjét tetemek között hirdetik ott; már pedig »A ki isten
népe, jól eszében vegye, hogy magát evvel is meg ne fertöztesse.« 6 )
A zsidók azon vallásos intézkedéseit vagy szokásait ellenben, melyek l\fózes könyvében elő nem fordulnak, egyáltalán nem
fogacltúk el. Egyebek közt csak a l\Iózes últal parancsolt ünn~p~
ket ülték, ele elvetették a zsidók többi bőjt- és ünnepnapJait.
Ebben az egész korszakban még nem ismerték a templom fel') :l5., 4.; v. ö. 2:1., 13. és 21-2-l.; 29., l.; 44., 3.; 51., 7.; 62 ..

9:!., 6. stb.
') l-ben thesen: kik.
a) 6-!., J:l.; v. ü. ll., 11-16.; Iti., 13.; 2:1.,
•) 110., TJJ. 16.
') 110., IV. 7.; v. ü. Móz. Y. k. 19,, 19.
•;) JOn., XV. 1-8.; IlO., Ill. 5-6. .

2t>-~7.;

•) 51., 3.
•) 71.

•) A régi hagyomány
a magyarokat.

<'Z<'ll ,;zt•nt

Hogy tö1Tén_rt:t adta

nem Ábrahám volt nekünk atyánk,
Sem maradéki vagyunk ö magvának,
De nemzetségi Júfet 5) házáuak
Vagyunk, fiai tudatlan pogánynak.

Te csak te benned kegyelmes atyánk
Vigad, örvendez szivünk, elméuk és ~zánk;
Pogáuy voltunkra tértél mihozzáuk
Tettél fiaivá az nagy ÁLrahámuak. G)

.iR 7

..\z veszedeleml.i.il, biinbíil, az hahllbúl,
Tüze, pokol kénj:lból, l)

l\Ii -

Enuek vakságát, nagy bolondságát
Már mcgösmertük nemzetünk mivoltát
Kiknek ezeutlÍl ostobaságát
'
Nem részeltetjük vellink gouosz utát.

szrnr B \TflSOK.

turlv;devőleg

a bibliai Jáfet fiaitól származtatja

•) 27., 8-IO. i v. ö. :l6., 4.; :17. 7 8.; 41., :J.; 0,4. U.; 5G., :1-·L; üO.,
7
10. j 62., 28. ; 7 t., 4- !í. ; 93., 6. stb

~:1-7.;

29., ll.; 100., IS.atb.

szentelési ünnepet (ClunwkkrO) dc még a sorsvetési ünnepet 1)
a;. azt megelőző bőjtnapot scm, bár Eszter könyvéhen mincl [),
krttő világosnn meg van parancsolvn.
l\Iindn.záltal azon törvényt, melyuek elfogadása miatt »Ahra.hám :fiai«-nak és »zsidó nép «-n ek mondták magukat., bizouyátn
még nem teljesítették egész terjedelmében, még kevéAbbé szoros:lou n zsidó hagyomáuy szerint. Maguk heismerték, hogy uellt
élhetnek IDÍJ1denben n törvény szeriut és himnusaikban gyakran
ilyképen fordultak istenhez:
Ha mi részéből szent törvényedet
Nem követhettük te rendelésidet:
Bocs:ísd meg, kérünk, ily biíncinket,
Fogyatkozási nagy félszcgséginket.

N~m g~noszságból cselekszik, hanem mint »tudatlan pogányok
fim,« lokben még »pogány kovász« van. 2 ) A körülmetélést például ~ég nem gyakorolták 3 ) A zsidó étkezési törvényeket, a
menny1ben Mózes könyvében előirvák, megtartották és tartózkodtak az abban tisztátalanoknak mondott állatoknak, a döglött
beteg és valószinűleg a késsel le nem vágott állatok élvezetétől
is. De bár kiemelik, hogy ők »disznóhúst nem esznek« és eo·yik
tankölteményök arra int:
'
b
Megóvd magadat fertelmeK eledeltől,
Irtózzál annak minden mocsokjátr)J.
lsten törvényriben tiltott ételtől
Eltávoz;"tl!, mondom, mint liJHloks,ígtól; 4)

~égis :elte~,ető, hogy az idetartozó

törvényeket, legalább n nyilegész teijedelmölrben, legkevesbbe azok, lok a feJedelem udvm·:m éltek vagy 'í "bb
_
<
,
• •
st ru en meg-

A SZO~rJHTOSOK.

fordultak. Azouuallátni fogjuk, hogy így volt az a szombat szt•ntültltrtásával is.
Bizonyosnak tekintendő, hogy ebbeu az első kor~zakban
heél-ték néhány fontosabb zsidó szertn.rtás gyakorlatával, első
sorban a bibliában előirt linnepna.pok megüléséveL
Kivált 11 szombatnnk jutott Mgy szerepe vallásos életükben.
N em tulajdonítottak neki v:ün.mi szokatlan jelentőséget v:t.gy
szentséget, hanem maguk kiemelték, hogy ,Jákob nemzetével tartják az Ur törvényét »töUbi között szombatját.« 1) De ezen heteukint ismétlődő ünnepnap természetesen leggyakrabban foglalkoztatta vallásos érzületüket és gyakorln.tuk::t.t, azonkivül pedig miudig újra és szembeszökően felti.intette a köztük s n kereszténység
közt fennálló ellentétet.
Innét van, hogy vallásos költészetük oly ki válóan foglalkozik e nappal, s hogy régi énekeskönyvlik nem kevesebb, mint
nem;vennégy szombatra való éneket tartalmaz. S innét van az is,
hogy épen szombatosoknak szokták őket mondani, s ez idéível
majdnem kiszorította a helyesebb és jellemzöbb zsidó;:!ók elnevezést, mely régebben a szokásosabb volt.
»lsten nagyságos nn.pjá«-t, a szombatot, n. biblin. értelméhen
mPgülték, mint »a világteremtésnek említő szent napjá«-t, 2) továbbá, mint ünnepet, melyet »népe - értsd: Izraél - közt és
önközte jegyül isten adott,« 3) végre mint nyugn.lomn~pot, melyet
»az szegény szolgákért, rabokért, bn.rmokért« már »Adámnak és
Éva asszonynak törvényül szerze,« isten, hogy

van~ssa~ elott, n.em tai:thatták millclig
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Miucl perepuliostól azt neki szcntelné
Öt azon emlegotné. 4)

Miként tartották a szombati nyugalmat? :Milyen munkától
tartózkodtak és milyent végeztek? Erre nézve e korszakból nincsenek tudósításaink A körülmények természetszerüen úgy hozták
magukkal, hogy a szombati nyugalmat, mely egyszer hetenként
egészen felforgatta volna eddigi életmódukat, nem tarthatták meg
szigorúan, már csak azért sem, mivel mind az idevágó számos
törvényt és szokást akkor még nem ismerhették. Hozzájárult még
1

)

3U., l:.l.

')~6 . , 24.; :lB.,). L. Móz. T. k. 2.,:;, é" ll. k. :JI., 17,
") 18., 2.; l. l'tiózes Il. k. 31., 17.
•) :-16., l il·

l+

KOJJN N.ÍoJU J•:r,.

:ez. hogy könnyen clárnlhattúk ma.gulmt, ha szombn.t n :.Lpj [LJt ~:~;~,em
beötlően ln.rtózkodtak volna a szokásos muukáktól. E zen önítrnlást
pedig minden áron keriilniök kellett, kivált azon időközönkénti
hevesebb üldözések napjaibn.n, a mikor szigorúbban végrehajtották n.z ellenök hozott végzéseket. S így maguk is jól tudták, hogy
:t nyug::tlomnapot nem ülik meg kellően; mit himnusaikLan gyakrn.u beismernek, például, ha éneklik: »Eltöltöttük az szent szombn.tot :«
Kit ha nJaltog; tu ked ved szcrint,
:Hint tartja törvén;·rd, minden czikkclyét.
Nem teljesítctt.i.ik tc kivánatodkint
Bocslinatot abból kéri.iuk fejenkint 1)

A szombn.tm »víg énekszóvn.l, imádsággal és tisztasággn.l«
készültek; mosakodtn.k, vn.gy épen megfürödtek és »meuyegzői
ruhában « készültek a nn.pra, melynek megünneplését, ismeretes
zsidó felfogás szerint, »lelki menyegző«-nek monclották. 2)
Szombatonként, zsidók módjára, négyszer tartottak isteni
tiszteletet, melyben részt vett a nép apraja-nagyja:
Férfiai, asszony népi és sz<:p sz lizei.
l~jú sereg <:s ki sebb r end, Rzenteknek magvai. 3)

.l fiZO\J il \'I'O~IJK

.)!1]

forclításábn.n. Vajjon a délelötti f•s délesti íma alkalmával, <~~icló
szokás szerint, már akkor felolvastnk-e egyes szakaszokat l\Iózes
könyvéből, az bizonytalan. 2)
1
)

De nem csak isteni tisztelettel és pihenéssel ülték meg rt
szombatot. Nagyjában a zsidókéval egyező felfogásuk szerint még
sok egyéb dolgot követel a nyugalomnap szentsége. Hallga~suk
szomhati himnusaik néhány idevágó nyilatkozatát!
A szombatot illeti :
Szent törvény tauuh!Ha, szegc:uy t:íplálá;.;a,
Bletnek .iózans>Í.ga, elm e vi<hims,í.ga.
Tiszta, igaz és csendes elm r kell ez naphoz,
Szcretet és igazs>íg vonjon kit-kit ahhoz!
Víg elme, józan lakás illik az szombathoz,
D e fö czélja nyugov,'ts, kit szent ige hordoz. 3)

Az ember »szentelje először magát, annak utána az Cr
4 ) E napon:

~zombatját. «

Felfm-alkoelott elmr, belső ncgéds<:g szennyje,
Igazság erejével mcnjen te tőled messze:
Az dicsőséget Istennek ad.iad mimlenbe: 61

Imát végeztek a szombat bejövetelekor, vagy mint énekeskönyv iik
mondja: péntek idején; azután r eggel, valószinií.leg ide értvéu a
sajátképi reggeli, valamint az úgynevezett »muszáf«-imádságot,
továbbá délután (délesti ima) és végre este (szombat végére
való ima). 4 )

az ember magába. térjen, nemesbüljön, jn.vuljon :

1Iinden egyes isteni tisztelet n.lkalmával volt »tanitfts«,
azaz prédikáczió, melyet ének megelőzött és bezárt. 5) A sajátképi
imát a zsidók imakönyvéből vették, a melyhől már nagyon korán
forditottak kiválóbb darabokat. 6 ) Azonkívül, úgy látszik, mondtak vagy énekeltek még egyes Zboltárokat is, hihetőleg a Bogáthi

A szomhatosok, mint énekeslcönyvük bizonyítja, nagy buzgalommal megülték n.z újkolel ünnepét is, a. melyből , mint fennebb
(532. L) láttuk, az időszámításbnon lciindultn.k. Hisz:

')8., 1-2.

j Y. Ö.

4., 4.

') 44., 2. ; 28., 7.; 15., 23-4.; v. ö. a zsitlók péntek esti énekét,
melynek refrainje : (lecho dódi) ··Jer, barátom, az Ma elejébe, fogadjuk a
szombatot !"
3

)

93 ., l.

') Ezen négyféle isteui tiszteletre nézve l. a szombatra való énekek
felirásait fent. J 18. l. fl:
•) I. h., u. o.

') L .. alant . · . l ... jegyz, és az e korszak irodalmáról sz óló fejezetet.

Elmélkedjél te biinl'idriil.
Hat napi sok esetidröl,
Azokon fogyatkozásidról
Gyarlósúg miatt tettck.röl.

6;

h ten elrendelte az iclü foly>ts:í t:
1gy hagyta, hogy az hol<l haoítson hónapot,
Hetet és napokat az ö dltoz,\sávul, ·
És hogy az hold által számhíJjuk azokat. 7)
') L. alant. u. o.
') A szent tönény tanulúsa , mely szombaton kötelesség (20., 6.) ép
il gy vona tkozhatik a magán ájtatossúgm, mint a nyilvános isteni tiszteleh·e.
") 2\l., 7-8.
•) 10., -!.

') .J. l., l~.
') 1\l.,-t.
') 10n., XY. 2·!.

KÓT!'\ S,\.IT(T8L.

).Iegt::trtották továbM :1 Mózes törvényében előirt három
»pesáh«-t, a hetel.; iinn epét és végre n. sáto1·os ünnepet.
Kivált a pesdht tartották n::tgy tiszteletben, és kovásztalan
kenyeret ettek n.zou, »noha ők nem jöttek ki Miczrájimból a zsidókkal együtt. « .A. P''!fár .- d·; ldl-nek elsö és hetedik nn,pjcít, mint
nagy ünnepet, n, közbeeső napokat, vn,gy, mint a megfelelő hébel'
elnevezést szószerint fordították: pesah napja hetét) miut félünnepet. A zsidóknál szokásos nyolczadik n::tpot, mint n, szeutirás
által nem parancsolta.t, nem ünnepel ték. 1) Ezen ünnep, bibliai jelentőségén kívül, számukra még megemlékezésül szolgált a »jövendő
váltásra«, az ált::tlulc várt felszabadításm «, melyet Jézus hozn,nd,
ba újrn, eljö, hogy felállítsn, ezer éves birodalmát, 2)
Az újrfvet, mint a zsidók, őszkor, a zsidó naptár tisJ'i havának elsején, úgy látszik, csn,k e.rJY nn,pon ünnepelték A szentirás,
mely mPgemlékezés vn,gy hm·sogás nctpjánctk nevezi e n::tpot, ugyan
még nem mondja azt 4jév napjánn,k, de n, szombatosolc ::tzért csak
elénekelték:
főiinnepet:

.~ SZO~IB .\TO~(H~.

Végre pedig megülték az ''l'ffP·'ztefiJ vagy :<riJI!)(II'fl"t'ísi ll:tpot, 1) a melyen, sajátszeríí állapotukra utalm, a leg mí·lyebh vallúsossftg megható hrrugján eseeleztek bünboc~únatí•rt:
l ,,:p;y kegyelmes, kérünk , ldkiiuk had1l iirliljön.
Ne ö~j meg blineinkben, ncncl könyürilljiin,
Megtérö pogánym kegyrlmed tc:riiljön !
Xcm fogy bő k egyelm rel
rr:íuk is keriiljiin 1
Lelkünk esedezik keservrH bánattal,
Te szeut széked clött óhajtdn sírással.
Biblökért könyörög népcel zokogússal,
)leghallgasd kérését szomort'tsúgga l.
Kirekesztetted-e pogányt mind krchr<lb1)l,
Kik hozzád térnek is, te nagy kegyclmNlbiil •;
Ha nem velök kötéd frigyed, szerclmedböl
Dc igérted: h elyt acbz javának luízaclból. 2,
Ezeknek is, Uram, mutasd jóvoltoclat!
Hozzád, kik megtérnek, ne nézel kik atyok:
Nemzetök rútságát ne nézzp uap:y ,-oltod,
Mert Te teremtetted
jók lesznek, ha vouzo<l.

Cj esztendőt az nagy Umak ki szcutel igazán,
Tisri hónak, törvény szerint, tartsa első napján,
Hátra vetvén kis-kar:ícsonyt, mert pápa-találmány. 3)

Hogy ez az újév csakugy~m az igazi, azzal a zsidó hagyománynyal
bizonyítják, hogy :
Ez nagy vihíg teremtése mert ez időkor lett,
Teremtötöl miuden állat életet akkor vett, 4)

a:.~után pedig a következő okadatolással:
Szép bizonyság erre nekünk természet folyása,
Mert épségcit mindeneknek ez idörc ac\ja,
Küljebb, beljeb!J soha nem jár, mint Úr elbocsátja.
Tavasz idő az 5 ) mit kihoz szc:p gyenge szelekkel,
Azt mcleg nyár fölneveli csuda hősc:gévcl,
Az híivös ösz, lm c'rkczik, mcg<:mek szép renddel. G)
')6o.,;, -18.; 109., XlfT. 1-8.; l. még az 5,t, ének felirásáról fent.

:~21. l. A Praesterian (Yagy lllint IIJ. írja: Pressian) nemzet« melyri\1 egy
en~k (60., 16.) kiemeli, hogymost is tartja a pesáht a "p,.;e~ter .Tohamws
(.Janos ;ap) népe, tehát az ahessiniai fala.,dk; v. ö. Lugos sy, i. h. CXXXVT.l.
) 52. és 59. ének; v. ü ..)4 ., 2;'), és fent. :JSI-2. l.

"l

7;;., 1.

')7 :i ., :J. ;

haráth ó/dm .

tudvalevűle<> hasonlót illlit a zsidók ujévi imáJ'a: háJ'J'óm
"

') III-ban : la = lám,
•) 75 ., 4-~ .

3)

Ezen külöuféle zsidó ünnepeket pedig, mint minden alkalomm::tl erősen kiemelik, már azért is, vagy tán helyesebben :
kivált azért tartottálc meg, hogy ezzel Jézus példáját és tanításút
kövessék 1\Iegszentelték a szomha.tot, mivel, a ki azt nem teszi.
»Krisztussal együtt nem leszen örökös;« 4 ) megünnepelték »lzraél
pesábját Krisztusunlmn,k ő hagyása szerint,» :;) s a sátoros iinuepet, mivel, a ki megiili, »Krisztust hallgatja.• ")
Ezen zsidó-keresztény szellem nyihtkozik ahbau a három
énekben is, melyben elmondj n, »az istennek kedves emberei, milyen
') Kanlos, i. h. :\H. 1.. miYel c'upún a .Jancsó-Kúdexet használta, té\·esen azt úllítja, hogy ezen ünnepnek a szombatosoknál •nem találjuk nyom:'tt. ~< A 76. számú éneken kiviU a ké,qőúői énekeskönyv tübh Kippllr napjd1·a
\alc'l éneket tartalmaz, mely részheumég ebbül a kor~zakból való, Igy péllllml a Rzen t Mózes próféta kezdetü, mely világosan szól olyanok nevében,
a kik csak a minap tértek a szombatosságra. Külümben egy a Jancsó-kódexben is felvett ének (7::., 22.) Yi!ág:osan szól a sanyaryatási ünnepről.
') L. Ésajás 56., 6.
") 7tl., 11 -- 14.

25., . , i
'') 54., 2ti.

4)

") 68., ll.

Y. Ö.

l .J .. ;;,

~~ertartússal és milyca siralma,kkal siratták és temették :t ha-

lottakat. «
A halottn,s ritualét meguyitó ének:
_\~ testi halál. mely .\,]am miutt mi rdnk ,;z,Ulotl,
Keserget benulinket:
.\t~·,ínk fiait, jó rmbercinkct, ezcrclmesinkct
Ö megfosz~ja tiiliiuk

sokttt utal Jézusra s az apostolokra, és általábrtn hatftrozottan
keresztéuy szinezetü; ellenben a többi kettő a zsidó halottas
imáknak szabad, költői átdolgozása. 1) Ezen énekeket, temetés
alkalmával, az egész gyülekezet szokta énekelni, 2)
Hullákat kiásni és másokat temetni helyökre, vagy cs:tk
fontos ok nélkül exhumálni és más sírba elhelyezni, vagy pedig
~csontokat szélylyel rútúl hajigálni, « súlyos bünnek, »pogáuy
szerzés«-nek tekintették A zsidó törvényre hivatkozv[m, minclen
hullát külön sírba temettek »renddel egyenként egy helyre, kicsiny tetemet is soha lá nem ástak.« 3 )
A keresztény vallásos gyakorlatból egyáltalán semmit sem
fog:tcltak el. A ker esztény ünnepeket, mivel szerintök nem a szent
irás parancsolja, hanem csak a pápák költötték azokat, egytől
egyig nem ta.rtották, s ugyanezen oknál fogva, tiltakoztak még a
harangozás ellen is. ·1) Az úrvacsorát nem tekintették Jézus új
szerzésének, hanem r égi zsidó szokásnak, mely szerint a pesd/1
ünnepén a messiásért imádkoznak. Azért nem vették azt a kereszténység által befogaelott értelemben és móclon, hanem a pesáh
ünnepe estén a zsidóknál szokásos kovásztab,n pogácsábau, a

nak :

')A második ének megfelel n. ",l[enúchá ,,ekhóná« kezdetü zsidó im;i·
versszaka ekkép hangzik :

első

Nyngodjek nuír a" ö lelke
ll<lkeséghe, meJJnybc.
Ah·ása az föld kebelébe
Legyen cscn<less<:ghc.
Feküdjék bf:kcs<:gbe - AlliClik csendességbe
Urnak kegyelmébe.
A harmadik, a »IlacczÚI' tdmim «-imának megfelelő ének így k ezdiJdik:

lsten, Yilág köRziklájn, · Kinek igaz minclen dolga,
Tökéletes munkitja
Jt<(]d s ldisé!( ütja,
Nincseu csalárdH>ip; azokim
Mert ő igazságnak atyja.
Mind a három éneket l. fent. :12+.1. 10:1-105. sz. a.
') 109., XI. 18··20.
')U. o. XV. li!-l:í.
')L. fent . 379. l.

>.messiás kenyerében« .Jézusnak. a már megjött és még egysz,.r
jii1endö megváltónak emlékezetére. l)
Határozottan visszautasították a keresztelést. Szenve<1(·hesPn vilatták, hogy a >. mosóüással való k('születet, lisztulásk n~úr
nz ó-szövetség ismeri ugyan, és »mosogató .János ót:t szítmo'
bünLől megtért embert ily móclon kereszteltek is: ele ezen szertartást csak az apostolok végezhették, a kikben volt a szent l<,lek
ellenben >>a köz. tanitót, ki nem apostol volt, akkor sem illette. '
l\Iai ua.pság nincseu sem értelme, sem foganatja. »hanem esztelPnül majmozzák.« Leghevesebben kikeltek a gyermekek keresztelése ellen. melyet már Dávid Ferencz elvetett. ele utána újra elismert az unitárius egyház:~)
Gyermek mosog;ltáot az S"-ent apnstulok
nem uúveltek, sőt m<:g ,em p;omloltak.
Meg is Y agyon ín a, me! y pápa taUita:
Yictor annak neve, a ki tudni akarja. 'l)

~oha

') 109., XIII. 1-H.
') Jalcab Ele/o i. h. 241. J.
:l) l OH ., XIII. 2;),; Y. ü. u. o. l;-,

2;'1·

Budapest.

(Folytatjnk.)

azért képes bennünk a harmoniának, valamint, fájdalom, a disharmaniának is legélénkebb érzelmeit kelteni.

Az áhitatróL
II.
X em csoda, ha n.z áhitc•tot sobn oly csodálatosnak tekintik. De a mint n. bensőséggel nem szabad azt azonosítanunk, ép
oly kevéssé n. képzelgéssel, rajongással és a rajongó m::tgatartással. Annyi bizonyos: ha azt óhajtj uk, hogy Isten bennünk legyen,
nem szab:1,d saját megunknak magunkon ki vül lenni. A hangos
kiabálás és zajongás az írnánál már ::t talmud szerint kishitüségre
és pogányságr<• vall ; 1\Iaimúní pedig úgy véli, hogy az áhitat
csakis nyug::tlombn és nyugodtságban J,m:l nyilvánulhat.
Az áhitatot már Kant h anyulatnal~ tartja. A hangubt fogalmának bő1ebb fejtegetésébe itt nem bocsátkozhatunk mivoltát illetőleg itt elegendő lesz annyit em lékezetbe juttat~i, hogy
beszélhetünk kéjes és kínos hangulatról, továbbá, hogy nem csupán érzéki benyomások, hanem szellemi viszonyok, gondolatok és
emlékek is idézhetnek elő hangulatot és végre, hogy viszont a
hangulat magának megfelelő gondolatokat és eszméket idéz elő.
~ hangulat a lelket nem egy bizonyos gondobtm, hanem egy
bizonyos gondolatcsoportra tereli, de sőt gyakrai1 több külömböző,
sőt ellentétes gondolatcsoportot idéz föl, ellentétes érzelmekkel
egyesülve, mely érzelmek épen ezen gondolatcsoportokból és azok
ellentéteiből erednek.
Az áhitat is oly hangulat, mely ::t legfeszesebb és legtávolabb fekvő ellentétekből, a legmag::tsabb lény iránt v::tló meaalázás, fölemelkedés és hálából ered.
o
Mindnyájan a gondolatok egész csoportjával bírunk, melyek
vonatkoznak. E gondol::ttcsoport epen ugy ermtilegszorosabb egyéni, mint leotáoabb és legmaga.sabb érdekeinket, sn.ját énünkkel egybe va: fol'l'va és épen

Isten~·e és ~oz~á.va~ó viszonyunkra

Azon kérdések között, melyek a filozófia középpontját képezik, de azok között is, melyek minden erkölcsös érzelmí.í ember
naponkénti gondolkozását foglalkoztatják, a legélesebb ez: lUi
v:1gyok és milyen vagyok. Ez a kérdés feleletre vár, és a felelet
cs:1,kis Istenre vonatkozó gondolatcsoportunkkal egy1Jefüzve adható meg ; ez a felelet az ember látogatójegyét képezi Istennel
Rzemben.
Ha az áhitat - miként Kant állítja - hangulat, n.zon kérdés úll elií: vajjon derült, örvendetes, aragy bús, fájdalmas hangulat-e? A felelet természetesen csak az lehet, hogy mindig komoly ugyan, de épen úgy lehet derült, mint bús. Látnivaló tehát,
hogy a derültség vagy a szomoruság nem tartozik lényegéhez,
n.zaz: nem pathologikus hanem ideális hangulat.
Tudvalevőleg egyéb ideális hangubt is létezik, így pl., ha
tudományosan gondolkodunk, ha ig:1,z müremeket szemlélünk, ha
nemes tettet viszünk végbe. Ezek bizonyosan rokonok egymá::;
közt és az áhitattal is. Hegel az »absolut szellem« nevezet alatt
egybefoglalj a a filozófiát, müvészetet és a vallást. Ez bizonyára
lényeges rokonságukat bizonyítja.

Az áhitat elfoghat bennünket önkénytelenül, egy vámtlan
esemény folytán, melyből Isten és az ember lényét kiválólag
szemlélhetjük. Áhitatban vagyunk, midőn figyelmünket Istenre
irányítjuk, már pedig gy:1,kran szándék nélkül is, kivülről vagy
belülről figyelmessé t~tethetünk.
Azonban szándékosan is Istenre irányíthatjuk figyelmünket
és erre nézve mindenek előtt szükséges - mint mindig, valahányszor valamire figyelmünket irányítani akarjuk - hogy összeszedjük gondolatainkat, azaz : miként Ettehja és l\Iaimúni óhajtják, el
kell távolít~tnunk és el kell üzuünk tudatunkból és elménkből minden szórakoztató gondolatot, melyek anyagi szükségleteink kielégítésére, érzéki gyönyöreinkre vonatkoznak, mindazon gondobtokat, melyek nem Istenre és a vallásra utalnak,
hogy így nzon gondolatok, melyek az ima és hitszónoklat által
keltetnek, hozzánk juthassanak, elegendő teret és befogadást
nyerjenek. l\Iert épen úgy, miként kezeinket készen tarthatjuk,
hogy valn.mit, mire várunk gyorsan IDI.'gragadhassunk, épen úgy,
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miként szemcinket :::zorosn.u egy pontra irányíthatj uk, hogy ott
yabmit mindjárt :1. megtörténés pilla.natában szemlélhessiluk :
szintúgy készen tarthntjuk szellemi érzékeinket, hogy :1.z últn.lunk
,·árt és n. nekünk nyújtott gondolatokat tüstént megragadhassuk
Beuslí szemeinket fes zesen és kizárólag azon egy gondolatmeuetrc
irányozhatjuk, mely öntuchtunkou végig vonul. Az áhitat tehát
bensőnknek gondolkozásunknak, érzelmünknek és az abtratunkon uralkodó lelki érzéknek megfeszítésében áll, mely áltnl istent
és miuden emberi nemest, mÜ1den igazat, szépet és j ót megérthetüuk, de nem c~nk megismmjülc, mint elméleti fog:tlmalcat, hrtnem
megjclenítjülc, mint legbensőbb óhajunk és leglcitartóbb igyekez:etünk tárgyait.
Gondolatitink össz:egezésén kivül, mely még csak szándékos
előkészület az áhitatra, magábnn az áhitatban három stadium
különb öztethető meg : az ima előtt, az ima közben és az ima bevégzése után.
Az áhitat ima előtt még üres, még csak bizonyos vágy,
mely teljesülni óhajt. A t elj es erejü áhitat ima közben lép elií,
melyben a lélek fölemelkedés, megtisztulás és erősbítés által azon
megelégedéshez és nyugalomhoz jut, melyet épülésnek nevezünk. A teljes, tartós áhítat azonban ezen épülés mnga, melyet az imn eredményeként nyerünk, mely épen teljessége és
tartóssága által bizonyítja igaz voltát és valóságát.
Az áhitat központja tehát az imában van és mint ilyennek
- az ima minden képzelhető sokfélesége mellett - egy indító
oka van, melY, egy gondolatban, egy érzelemben, egy igyekezetben
mutatkozik. Es ez a gondolat: Isten előtt állok Azért intenek
bölcseink: »Tudd meg, ki előtt állasz.« »És mi Isten elé léptünk,
ho,gy neki szíveinket megmutassuk« »Ki mondhatja Istennek:
N ezd lelkemet, mily tiszta az?« A költő és naO'y O'Ondolkodó
G b' l, ,
o
o
a Iro Igy enekel: »A te végtelenséged elé lépek és reszketek,
mert a te szemed lelkem minden gondolatát ismeri. « Istennel
szemben való méltatlanságunk érz:ete adja meg minden egyes imának alaphangját.
. ~zonban a már idézett bölcs mondat : »Imád legyen könyörges, kegyelem és irgalom ért,« igy végződik : »Ne véld marrad
80
~ elveszett bünösnek, ki az utat Istenhez többé meg nem talál~
hatJa.« Szerencsétlmségedben ne tartsd magad Istentől elh:t-

gyottnak, de légy meggyőződve, hogy ő minclen fájdalomtól sújtottat fölemel és különösen, hogy minden megtérőt magához
fogad, minden megtérni óhajtót erösít és segélyt nyújt miudenkinek, ki a bensejében levő ellenséggel küzd.
A z uka1·ati momentum az áhitatbau nyilvánul: a bü.nbeva.llásban és a javulás fogadalmában. Panasz közben n.zon ellmtározásbn.n, hogy a fájdalmat eltü1jük és kötelességeinket teljesítjük
zúgolódás és vád nélkül. Az igazi áhitat így szól I stenhez: .Mi
akarunk! Óh, akard Te, hogy mi akarjLmk!
É s ebben áll az épülés, hogy megösmertük bizonyossággal
n.z utat, mely Istenhez vezet, és eltökéltük magunkat azon haladni. 1) A kabbn.lista int, hogy ima előtt ezt gondoljuk és mondjuk: Elismerern és magamra vállalom, hogy legfőbb parancsoln, t
n. felebaráti szeretet. Este fekvőhelyünkön pedig imádkozzunk
mindazokért, kik velünk rosszul bántak
Természetesen a legjobb és soha sem nélkülözhető tanítója
az erkölcsiségnek az erkölcsös t ett. Ha meg akarjuk igazán
ismerni, gyakorolnunk kell azt. De maga az áhitat is ezen tn.nítóhoz, az erkölcsös tetthez vezet minket. Ugyanis nem képzelhető, hogy valaki Isten előtt kitárja lelkét naponként, hogy
napról-napra ugyanazon durvaságot, ugynnazon szennyet mutassa abbn.n.
Miután megösmertük az áhitat lényegét és czélját, nehány
szóvn.l a módokról és eszközökről kell megemlékeznünk, melyek
által azt szándékosan föliclézhetjük. Az áhititt, mint áltitlában a
fi.gyelemírányítás, a mag:1. erejéből soká mamdni nem képes,
s;:ükséges tehát azt bizonyos móclon támogatui és hosszitbb tartósságra képesíteni.
Nem mindenki egyenlő mértékben képes uralkodni hangulatán. N e vel t gyermek, mihelyt. a csengetésthallj a, tüstént abbahagyja
lúrmás játékát és megfeszített figyelemmel várja a hmító kérdését. Így mindenki képesítheti magát arra, hogy bizonyos órában
szerszámuit félretegye, számadásait, fizetéseit, üzletterveit öntudatából eltávolítsa, hogy ájtatos lélekkel rövid imát mondjon és
kell, hogy erre mindenki képes legyen. Ki erre azonban nem
l) És azon Istenhez ,·czetö tit, melyet az áhitat kü\·et, az erköl<'SÖ>i

tett.
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képes, avagy azon esetben, ha hosszabb tartamu áhitat kivánatos
egyéb segédeszközök szükségesek. Templomba megyünk. Mát:
maga a templomba való menet, az imára való szándék hat a hangulatra. Ha azonban menet közben még nem értünk el az igaz
szellemi magatartáshoz, úgy bizonyára inkább hat hangubtunkra
a belépés azon hajlékba, mely kizárólag arra van rendelve, hogy
a hivőket áhitatra gyüjtse; az egész berendezés, a szent jelvények
mind ezen czélra mutatnn,k. Ezen hely az, hol oly gyakran vig
ünnepeket és fájdalmas gyászünnepeket éltünk át. Ezen széken,
vagy más, teljesen hasonló házban, atyánkat vagy más tisztelt férfiút imádkozni láttunk. Mind ez reánk hat ezen pillanatban, még
ha öntudatlan marad is. l\hjd fölhangzik az ének, egy karnak
vagy egy közönségnek éneke, melyet kizárólag csak itt hallhatunk, majd az orgonának az egyesek hangjait egyesítő és csupán
ily alkalommal hallott hangja vonul át a templomon. Mennyi
hatásos eszköz van befolyással áhitatunkra, hogy a nem létezőt
fölkeltse avagy a hanyatlót fölfrissítse. Az ének és zene általában
is a hangulat müvészete, de még egy különös egyházi zene is létezik, azaz oly müvészet, melynek feladata, dallamok által ájtatos
hangulatot kelteni. A hangulat azonban szimpatikus, azaz legbiztosabban támad és megmarad többek jelenlétében, egy társaságban, egy községben.
Mindazt, mit szellemünk álta,l birtoklunk, előbb tanulnunk
kell és mit megtanultunk, azt szüntelen gyakorolnunk kell, hogy
el ne felejtsük. Az Istenszeretetet, felebaráti szeretetet, résztvétet
és jótékonyságot, alázatot, tiszteletet és hálát, mindezen humánus
érzelmeket és erényeket tanulnunk és gyakorolnunk kell, hogy
azokban bi7.ünyos képességet sn,játítsunk el. Épen így vagyunk az
áhitattal is.
Az otthoni imának, mely oly közel áll az élet zajos piaczához, igen rövidnek kell lennie, rnivel az élet lármája által zavartatik. Azért ajánlatos annyira a templomlátogatás. De minclazon
eszközök, melyeket a templom az Istenhez való fölemelkedéshez
nyújt, nem lesznek képesek elüzni a gondolatokat, melyek a.z
anyagi haszonra, kéjre és a hiuság kielégítésére vonatkoznak, mi
sem lehet képes jobbik magadba. ~zállásra birni, mi sem késztethet
arra, hogy számolj Istennel és magaddal, ha az áhitatban bizonyos fokú képességet el nem sajátítottál.
Ki évenkint eg.1Jszer ájtatos, csakhamar érezni fogja, hogy
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ezen egy ízben sem képes ájtatos lenni, a legjobb akamt mellett
s~~· Gondolatai nem ~karják őt elkisérni a templomig, és a külső
vllagban kóborolnak. Erezni fogja, hogy énje két felé van osztva:
gondolatai nincsenek ott jelen, hol testileg jelen van és a remélt
épülés helyett, fájdalmas disharmoniát talált. A ki tehát nem
imádkozik gyakran, nem fogja azt megtanulni.
De nem kisebb veszedelem rejlik e tekiutetben a le"tübb
jámbor számára. is. Mindaz, mi gyakoroltatik, mihez hoz:ászokunk, és mit folyékonyan megtanultunk, elveszti kezdetheu birt
báját és érdekességét, gondolat nélkül végeztetik. Így van ez a
g~akori i~ával is. Az imát könyv nélkül tudjuk és az lepereg,
rnmt a nyelv lüktetésének és az ajb,k mozgásának egymásutánja,
Ez ellen a templom sem nyujt oltalmat. Az ének és orgona fülünk
mellett tovazúg és szemünk hidegeu tévelyeg a szent jelvényeken
és jeleken.
Legkevésbbé segítenek e bajon ujonnan költött imák és
ujonnan szerzett énekek. Egyáltalában nem szabad valami nagy
értéket tulajdonítani az istenitisztelet esztétiens formájának. Nem
az ima szépsége hat, hanem igaz és egyszerii volta. A legegy~ze
rií.bb zenehangok a legmélyebben és leginkább ragadják meg kedélyünket. Korántsem akarjuk azt állítani, hogy ma és a jövőben
is imák ne lennének szerezhetők ; ha az új ima sikerült, elfogadandó és megőrizendő az. Valójában azonbau mégis úgy áll a
dolog, hogy azon szavak, melyekben n,tyáink évszázadok és évezredeken át épülést találtak, sajátos erővel hatnak lelkünkre. Nem
ma, nem tegnap óta létezünk, hanem testileg és szellernileg egy
hosszú múlttal vagyunk összefüzve. A világ folyton fejlődik. A
megismerésben ezreeléves atyáinkat messze túlhaladtuk Mi számunkra, mint új és mély igazság nyújtatott, az ma - Istennek
hála - köznapivá lett. De vajjon az igazság megszünt-e magasztos lenni azért, mert köznapivá lett t Avagy azért, mert közbirtokká lett és ma már a gyermek ajkairól is halljuk, megszünt-e
mély igaz~ág lenni? Bizonyám nem! BnJga az, ki müvészies
szóképzés által új alakot óhajt adni az általánosan megismert
igazságnak, mert örökkön-örökké gyöngítetlen áhitattal fogjuk
haJlani az ős igazságot eredeti alakjában, rnelyben először jelent
meg lelkünk előtt; így azt képzeljük, hogy a megszólamlott isteni
gondolatot közvetetlenill nyerjük és elhunyt atyáink intelmeit
39*
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ajkaikról véljük halbni. Ebben r ejlik n. r égi imák ereje. Üdv
nek ünk, hogy ős zsoltimink vannn.k.
Azon veszély, mely n.z im n. megszokot tságából ered, csupán
egy módon hárítható el és pedig n.z n.karati erő által, midőn teljes
erőwl áhitatosak :1karunk lenni. Ezen :1kn.rati erőnek azon meggyőződésből kell ereelnie és erősíttetnie, hogy n.z áhitn,tnak egész
éltünkre kiterjedő értéke vn.n.
Áhitatbn.n vagyunk ima elütt) n.zaz öntudattal Isten elé
óhajtunk lépni. Áhitn.tban vagyunk ima alatt, n.zaz tudjuk, hogy
Is ten előtt állunk, hogy előtte Iciöntsük lelkünket, mindazt, mi
bennünk történik, mi minket örvendeztet, mi busít és a mi gondot
ad nekünk. Áhitatban vagyunk imrt után) azaz visszatérünk az
életbe azon épüléssel, melyet ezen magunkbaszálláss:1l, ezen leszámolással, és :1zon elhatározássn.l nyertünk : »mi akarunk. « Az imából azt tanult uk meg, hogy bármerre megyünk és bárhol állunk,
I sten előtt vagyunk, bármit tegyünk, benső termeinkben épen úgy,
mint n. nyilt piaczon, a minden szellemek ura előtt állunk, ki a
szívet és vesét vizsgálj a. A templom és ima csupán előkészít bennünket az életben való istentiszteletre. Vajjon, mit jelent a jámbor ama imája, hogy neki csak egyetlen egy gondja vn.n: a gond
I sten miatt, és egyetlen bánat: a bánat Isten miatt? Miféle gond
és bánat ez I st en miatt? Egyetlen gondja, :1 gond saját magán:1k,
az emberiségnek és az emberiség intézményeinek erkölcsössége
fölött, egyetlen bán:1t a, a bánat a fölött, hogy saj át magának és
az emberiségnek telj es megerkölcsülése oly lassan halad előre és
oly gyakran fennakad. T ehát mégegyszer : Nem az ima az ist entisztelet; az ájtatos élet az ist entisztelet és az ima csupán az elő
készítés. Mi a templomban fogantatott, az a külvilágb:1n nyilvánosul.
A tudomány és müvészet nem fényüzési czikk. Mindkettő
az erkölcsös élet fogalmához tartozik. R endeltetés lik üdülést
nyújtani, hogy az ember ne váljék munkájának és érzéki szükségleteinek rabszolgájává, hogy megőri zzenek bennünket a bíínös
balhittől, az Őrületes előitélettől, felebarátaink egyoldalú szer etet
nélküli megítélésétől. Ök hemutatják nekünk az embert winden időben és helyen, hogy megtanuljuk czéljainak és sorsánu.k
különféleségét, munkájának, élvez:eteinek, örömteljes szerencséjének és fájdalmas szerencsétlenségónek számtalan formáit,
hogy igy megszeressük a jót ezernyi u.lakj:íhu.n és megutiiljnk
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:t rosszat valamennyi hazug :tlakjáhan és :t Hemes iránti nyi lt
gúnyában.
N u.gy szellemektől h:.tllottuk m{tr, hogy :.t szinparl crldilcsi
intézet. V a.jjon a tudományos előu.1ások helye kevésbbé az-e? :\H r
pedig sem az igaz tudomány, sem a valóeli míivészet áhit:tt nélkül
meg nem é r the tő. A templom nem csupán azon értelemben bölcsilje miuden rnüvészetnek, u. mennyiben mind:.tnnyia. :tz ima.
szolgálatában keletkezett, hanem örök időkre áll az, hogy
csakis az imában nyert épüléssel tápláljuk tndásunk:.tt és képzelmünket.
Ki Beethoven zenéjét csak a genemlba.ss szabályai szerint
ítéli meg, ki Schiller tragédiáit, a képzőművészet s a ter mészet
remekeit csupán az esztétika törvényei szerio t és az alu.kok s szinek hannoniája szerint érti, :.tz alakokat, hu.ngot és kézzelfoghu.tó
tárgy:1kat lát csupán lélek nélkül. A vu.llásos áhitat, mely a tudományos és esztétikus hangulatta.l rokon, ezekkel egyesül. E z n.z,
mely minden szépbe és igazba, természetbe és tör ténetbe az isteni
szellemet leheli; a müvészet és tudomány által nyert épülés, a
vallásos épüléssel együtt, az erkölcsös t ettben egyesül.
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PALESZTINA IiDIERE'fE.

IRODALOM.
PALESZTINA ISMERETE.
PaleRztina ismeretének haladasa az utolsó három évtizedben. Goldziher
Ignác:, lev. tagtól. Akadémiai értekezések I. oszt. XXII. k . 3. sz.

Igen j ellemző tény, hogy val::tmint a zsidó nép a manatheizmus megteremtése után, nem csak azon szerep által, mely a
keresztyénség és iszlám keletkezésében neki jutott, hanem önálló
jelenségként is régi jelentőség ét megtartotta és növelte, úgy azon
kis ország is, a hol a zsidó nép vallásos és erkölcsi eszméi termettek, ezeknek elterjedésével mindig nagyobb és nagyobb történelmi
jelentőséghez jutott, mert mind a három vallás, melyeket monotheisztikusoknak nevezünk, oda irányította hiveinek figyeimét s
kénytelen volt hozzája füzni keletkezésének legnevezetesebb
mozzanatait. Palesztina nagy vallástörténeti jelentőségének
köszönhetjük azonban n mi korunkban a haladást is, melyet
annak ismeretében észlelhetünk s a mélyet a jelzett munkában
szerzöje, a sémi filologia, vallás- és kultnrtörténelem fáraclhatatlnu
munkása, ismertetett meg velünk.
..
Palesztina ismeretében leülönöseu két tényező által nyerhetunk _a m~l~a~ra n~zve felvilágosítást: A még élő hagyomány és
a talalt regisegek altal. A legtöbb esetben csak nz előbbi tette
lehetövé Palesztina régi tupografi.ájának megismere'se't c t'bb' k ,
,
·
, az u o
. ~a al~al erdekes felvilágosítást nyerünk Palesztina nagy multJanak valtozatos
viszonyaira
'
h a1a ..
, kulturális
.
, , ne'zve . A t u d omany
.
dá~át mmd~et ~e~mtetben állítja szemttnk elé a szerző. _ Az
el~ö alapvető kisedetek ismertetése után áttér azon munkásság
~e~tat~sára, melyet társulatok Palesztina földrajzi és archeolo:~:rli~~kutta~álsa czél.jából kifejtettek. A Jordán keleti partján
eru etnek ISmeretét mel 0 1
d
. .
' . Y Y gaz ag volt archeologiai
tekintetben az
a.menkai Palesztma-társulatnak köszönhetjük, dc
,
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geografiai tekintetben, különösen a mi az ókori helynevek azonosításait illeti, sokkal gazdagabb volt eredményekben az angol
Palesztina-társuln.tnak (Paelestina Exploration Fund) munkássága. E társulat keletkezését, épúgy mint azon társulatok, melyek
Angliában Assyriának és Egyiptomnak kikutatása czéljából a.lakultak, azon érdeklődésnek köszönheti, melylyel az angol közvélemény minden vállalatot kisér, mely a szentirás megértését előbbre
viheti, mondhatjuk tehát: az angolok vallásos érzületének A társulat mü.ködését az említett tekintetben megkönnyítette azon
körülmény, hogy PuJesztinának beduin lakosai a legnagyobb
szívósságga,l tartották meg a legrégibb helyneveket. Egész sorát
az érdekesnél érdekesebb példáknak mutatja be a szerzőnk, hogyan
maradtak meg a bibliai vagy a talmudi korból való nevek, habár
eltorzult, elváltozott alakban is, a nép ajakán. Ugyanazon konzervatizmusa az emberi szellemnek, mely a vallásos nézetek változásával, a régi szent helyeket, 1) mondákat, a vallásos érzelmek
régibb nyilvánulásait megtartva, új jelentőséget kölcsönöz nekik,
nyilvánul abban is, hogy a régi helyneveket megtartva, azoknak
esetleg új jelentést ad. E körülménynek köszönhetjük oly régi
helyeknek,mint a bibliai Sllö (Szejlftn) meghatározását és 4. századbeli neveknek fenmaradását. - Az arabs történetirók és geografusok adatainak fontosságát megmutatja a szerző a bibliai Geze1·
helyének meghatározásán, mely Ganneau által ilyen alapon történt s egy későbbi lelet által fényesen igazoltatott.
Megismerteti a szerző azonban a nehézségeket is, melyek
ezen kutatásokat kétesekké teszik s azon tenclencziákat, melyek
a kutatókat balutra vezették Igen káros volt a buzgalom, melylyel minden, a bibliában előforduló helyet azonosítani aka.rtn.k.
Bővebben megmutatja ezt a szerző a Sámson-monda helyneveinek
identifikáczióinál.
Az értekezés VI. fejezete a palesztinai kutatások archeologiai oldalát mutatja be. Az első ásatásokat lady Staubope végeztette kincskeresés ürügye alatt. Azóta különösen az angol Palesztina-társaság ásatásai derítettek ki érdekes tényeket. Általuk
ismertük meg pontosabban Jeruzsálem topografiáját, általuk,
valamint ókori adatok összevetése által, vált kétessé több hagyo1 ) L. Goldziher. Az iszlám, 230. s. köv. ll. Igen érdekes a szerzö
megjegyzése a 21. l. a szyr kölcsönszókról a vulgaris arabsban.
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máuyos fölvétel. De poutosn,k nz emlékek önmn.gukban is, amiket
ezen ásatások nn.pfényre hoztn.k. Az épitészeti emlékek mintegy
tükörben runtatják P:1Jesztina történetét, n különböző kulturális
befolyásob,t, melyek ott egyrnisután érvényesültek.

1\Iiután a szerző még n »P.tbestina Exploration Society«
által nyújtott segédeszközökkel is megismertetett, e vállalat két
nagy eredményét vezeti szemeink elé; :tz egyik az érdeklődés fölébredése palesztinai ókori emlékek iránt, melynek :t 1\Iésa király
oszlopa fölfedezését köszönhetjük, s vele együtt a hn.misítványokkal v:üó szédelgést is, a másik pedig hasonló vállaintok keletkezése Európa más országaiban. A Jegnevezetesebb ezek közt a
Deutscher Pn.laestina Verein, melynek egyik kiváló érdeme eddig
az első templom korából való Siloah-feliratnak megfejtése. A
franczia kormány által kiküldött Guérin abbénak legnevezetesebb
fölfedezése a hlakkabéus Simon síremléke. Így a tudomány történetének egy igen érdekes fejezetét nyertük volna, a mely azonbau korunk vallástörténelmének egy fejezetét is képezhetué, mert
tagadhatlan, hogy azon mozga1mak előidézésében, melyek Palesztina kikutatását tüzték ki czélul, a tisztán tudományos érdek
mellett :t vallásos érzületnek is nagy része volt. A vallásos érzület
ezen újkori nyilvánulásainak és azok eredményeinek tárgyalásában is Játhatjuk a szerző mé1y szakavatottságát, melyet a Jegnehezebb filo1ogiai problémák megoldásánál szoktunk látni és
észrevehetjük itt is a nagy szempontok hatását, a miket másutt
az iszlám nagy va.llásos mozgalmainak va.gy egész századok iroda.lmának kutatásában alkalmazni szokott.

----?t~agyarországi

M.O. S.

IRODALMI HOLMI.

zsidók kültóldön. Szolrl héber Jóbkommentá :ja. _
1
Két értekezés. Abulvalid :n·abul
irt
Z1rndorf munkája Josh·ól. héber nyelvtnnának kiadása.

. ~ ~i majdan a magyarországi zsidók részvétéről az ujablJkon zs1do tudományos irodalomban fog értekezni, ez mindenesetre
talán legérdekesebb fejezetét ily föliratta.l fogj:t
elláthatm: Magyar zsidó/;, küljöldön. A munka irójának nem
folderíteni azon mélyebb okokat, melyek annyi
ZSidó djut, ki n. zsidó tudományt, vagy a.z ezen tudománynyal

munkájá~ak

l~z n~héz

törekvő

t, 0 7

majdnem egyedül folytatható életpályát, a rabhi8ágot választotta
hivatásul, külföldre vezet tek, külföldhöz lehilincseltek Bármennyire
sajnálhatjuk a tényt, hogy hazánk zsidósága ily módon tetemes
veszteséget szanvedett szellemi erőkben, haladása biztosítékaiban
másrészről a leeblünkből elszakadtakat szem elől nem szabn.d
tévesztenünk, és épen, mert e téren oly szegényele vagyunk még,
öntudatunk emelése és igyekezeteink buzdítása végett szabad
bizonyára azon tőlünk származó elemekre utalnunk melyekkel
m"ts országokat gazdagítottunk

*
A megelőző megjegyzésekre alkalmat adott egy minap
megjelent irodalmi termék, melynek szerzője már régóta él
Amerikában, a czimbpon pedig nevéhez mintegy büszkén
csatolja magyar eredetének említését. Értem Szold Benjamin
héberül irt Jóbkommentárját, melynek német czímét az októberi
füzet irodalmi hirei között közöltük. A pompásan kiállított
ötszáz lapnyi nagy oktáv kötetnek héber czímlapján a szerzö így
jelöli magát: N'~N~;l;; t~N:l ~ilpt11))1-'));-11NhNt:J •;•S•~ i'?No j'~';:l
azaz: »Szold B., a ki született Salgó-Nemeskürtön, 1hgyarországon.« Nem példátlan az irodalmunkban, hogy magyn.r származásu
irók a czímlapon hazájukra utalnak. 1844. kiadta Stern S. G.
Salamon Ibn Parahonnak hires héber szótárát és nem csak a
héber czímlapon említette születése helyét, hanem a latin czímlapon is ily módon jelölte meg magát: Hungarus Rohonczinus. E
vonásban szabad a honvágynak és honszaretetnek sajátszerű,
szinte megható kifejezését látni. melyet a zsidó közé~kor egy
hires, hazájától elszakadt írójánál is megfigyelhetünk Abraham
Ibn Ezránál, ki nevéhez szereti hazúja nevét is csatolni, magát
»spanyolországinak« ('i"~t:;;) jelölve. - Szold munkája, melynek tarta.lmáról talán még lesz szó e folyóiratban, más tekintetben is érdekes jelenség. A bim·isták óta, ha az Oroszországbau
megjelent ide vágó dolgozatokat nem tekintjük, ez az első héberül
irt kommentár egy szeutirási könyvre, mely a kor tudományának
szinvonttlánt igyekszik emelkedni és külsö a.lakjában is méltán
sorakozik a más nyelveken irt exegétikus munkák mellé. Továbbá
ez az első nagyobb szabásu terméke a héber tipografiának
Amerikában, a mely tekintetben szép betüi és csinos kiállítása
által igen kedves benyomást tesz. Csak mellékesen említem a két
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illusztráczifit a 294. és 300 lapokhoz, szines képeket, melyek kissé
furcsa izlésben az égi testeket ábrázolják

*
Ugyancsak éjszaki Amerikából vettünk egy munkát, melynek irója nem magyar ugyan, de néhány évig (1857-1859)
hazánkban működött, mint a liptó-szent-miklósi izr aelit:l hitközség hitszónoka és iskolai igazgatója, és ottlétének rövidsége
daczára sem tudott Magyarországról elfelejtkezni. Z i1·nclor.f Henrik az, kinek ki.i.lönösen német költeményei szép hírnevet szer eztek és a ki jelenleg a cincinnatii rabbiképző intézet err a zsidók
történetének és a horniletika tanára. Munkájában, melynek czímét
jelen füzet irodalmi hireiben találja az olvasó, J ostnak, a zsidó
történetü·ás újkori hittörőjének, kihez személyes barátság kötötte,
életrajzi emléket emel, mely épúgy a tudóst és tanitót, mint ::tz
embert vonzó jellemzéssei állítja elénk Zirndorf munkája nyert
voln::t belértékben, ha kevésbbé subjektiv s nem helyezi a szerző
személyiségét itt-ott n::tgyoo is előtérbe, és ha valamivel rendsze·
resebb és fegyelmezettebb anyaga fölosztásában. De úgy is J ostra
és kortársaira vonatkozólag számos érdekes adatot gyüjt össze és
a modern zsidó szellem fejlődése ismerteté~éhez figyelemre méltó
adalékot képez. A 206. la pon találunk egy kitérést, mely a ~zerző
hazánkban folytatott mií.ködését illeti és melyet, egyuttnl :1 könyv
meleg és emelkedett, néha patetikussá váló írásmodorának példája gyanánt itt eredetiben kinyomatunk: »Konfessionelle Volksschule, du Schmerzenskind der ]'ünfziger und Sechziger J ah re !
wi e viel habe ich selbst um deinetwillen sch on gelitten in Jahren
der Begeisterung, des trunkerrerr Jugendmuthes und des heiligsten
Vertrauens! Des seid ihr Zeugen, schneUe W ogen des reiszenden
W aagfl.usses, die ihr meinem unvergesslichen Liptó-Szent Miklós
so geschaftig vorübereilet! Klein war des Liptauer Komitates
Hauptort zu allen Zeiten; und dennoch wurde daselbst ein grosser Verrath geübt an einern der \V eltsitte unkundigen jung en
l\Ianne,der im Schweisse seirres Angesichteslehrteund predi()'te und
sein tagliches St ü ck B rod brach mit elen N ah en und Fm·n~n ... «

*
J elen füzet irodalmi hireiben két értekezést említünk
melyek szi.ntén a magyarországi zsidók külföldi irodalmi műkö~
désének feJezetébe valók. A pécsi születésü Günsz Á?·on irodalmi
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zsengéjét adja értekezésében, mely aphrodisiasi A1exandrosnak, a
hires aristotelikus bölcsésznek egy mí.ívecskéjét adja ki először a
X IV. század első felében készült héber fordításban. A kiadást a
középkori bölcsészet egyik fontos kérdésének fejtegetése előzi
meg. - Sch1·einM· Márton értekezése magyar nyelven már megjelent
a Philo1ogiai közlönyben. Németül olvasható most az ó-testámentomi tudomány Jegkiválóbb németországi közlönyében. Zsidó és
arab forrásokból, számos adatot nyújt a héber nyelv kiejtése
történetéhez.

*
Végül szabad legyen ezen összefüggésben egy kü1fö1dön
megjelent fontos munkára utalnom, melyben magamnak is része
van. Ez az Abulvalid 11lerván Ibn Ganáh amb nyelven il't héber
,qmmmatikájának kiadása) melyről a M. Zs. Szenile már egyszer
említést tett (L fent. 8 lap végén). E kiadás czimében (l. Irodalmi
hírek) csak Derenbourg József, a párisi Institut tagja, neveztetik
ugy:m kiadónak, de az Előszóban fel van tüntetve azon klilső ok,
melynél fogvu nevemet, mint kiadótársét, a czímlapon el kellett
hagyni. A munka ugyanis az École des Hantes Études kiadványaihoz tartozik (van egy főczímlapja, mely így szál: Bibliothéque ele l'École des hantes Études publiée sous les anspice~ du
ministére de l'instruction publique. Sciences philologiques et historiques. Soixante-sixiéme fascicule): ezen kiadványok czímlapján pedig nem állhat oly szerzö neve, ki nem a nevezett főiskola
tanári testületének tagja. A fényesen kiállított könyv 388 lapon
tartalmazza az eddig csak héber fordításban :1~p~:1 ~!:le néven
ismert klasszikus munkának arab szovegét, héber betí\vel, ád
továbbá egy 15 lapnyi franczia Előszót és a munkában idézett
bibliai helyeknek lajstromát, mely 48 négy hasábu lapra terjed és
Abulvalld e főmunkája használatát nagyban könnyíti . .A:.: arab
szöveg lapjai szélén a héber kiadás megfelelő lapszámai vannak
jelölve. A kiadás alapjául szolgáló kéziratokról bővebb adatokat
találni az orsz. rabbiképző intézet mult évi értesítőjéhez csatolt
munkftmba,n: Abulvalid élete és munkái, 32. s köv. ll.
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MOZES IBN EZRA KÖLTEMÉNYEIBŐL.
Xagyothallók.
Nagyothallók, nagy dolgokról bcszclek,
Hallgassatok, jól figyrljcu tt lélek!
E >ilágról Hagyot mond"ui akarok,
Nézzék meg azt s bámuljanak a vakok!

Gll
IIogy e világ omlatag
S örömei a bajok,
Né11zék meg e;~,t s b;lmttljaJ•ak a vakok!
Bcslippedtek tetteiknek Karába
S nem gondoltak előttlik a halálra.
Hajtja öket s laknkban nem találom
Ha megszállja mindet rémes, vak ál~m.
Palot{dk romlakok ,
Huhognak ott a baglyok,
Nézzek meg e;~,t s bámuljanak a vakok !

Szólítom ~ nagyotitallők tömeget,
Ki elhagyja alkotóját és egét,
Kincsbe bízik,
Pénztől bízik j
Ó a kába,
Hiszen abba botlik hiba!
De hát hogy is hallhatnátok,
Ha sük etség sz:llla rátok ?
Ily zárt fülbe behatok ?
Intő szavat halljatok,
Nézzék meg azt s s bámuljanak a vakok !

Tápot a bölcs léleknek, mely benned él,
Veszszen ki a sok vad, örlilt szenvedély!
Vigyázni, ne érintsétek ez éltet Boldog, aki nyílt fUieknek bes7.élbet,
Kinek esze felra gyog
S a jö,-endön andalog,
Xézzék meg ezt s bámuljanak a ,·akok!

Hallga, kik itt élvbe, kéjbe szédülnek
S azt hiszik, hogy soha meg nem vénülnek j
Hogy jö majd vész, vénség, aggság, feledék,
A belátást, okossagot elveték,
Bünben telnek a napok,
Tévelygés az alapjok,
Nézzék meg ezt s bámuljanak a vakok!

l<'igyeljetek, c hi vságba temet ve
S jászlainál barom gyanáut legelve!
Nyugalomra nem üt itt lenn az óra De ki sem ért, ki sem hallgat a szúra.
Lánczban lelkök s ök magok,
Dölyfnek ,-erme a lakok,
Nézzék meg ezt s bámuljanak a ,-akok!

A gonelolat hins;lgon révedez 1
Éltlik talan folyton virul, éle dez ?
E balgákra a sors nyila száll ma itt,
ki sincs ébren, mind aluszsza almait.
A szemből mi hasznatok,
Ha a jövőt nem látjatok magatok?
Nézzék meg ezt s bámuljanak a vakok!

s

Yakok, kik e lét gyönyörét éli tek,
Hogy reá jö némaság, nem értitek ?
S7ája méze üröm, s mrreg ajaka,
S büvös-bájos gyöngye, ba megragadn,
Kigyó-mérget, salakot
Köpnek e méz-ajakok,
Né;r,zék meg ezt li Mmuljanak a vakok!

A süketek ! Intő s~<ótól futnak ök
Örik vakok, hej semmitsem tudn;k ök.
Azt hiszik, hogy nyugosznak, ám dülöngnek,
Nem hallanak : mi haszna a fUiöknek?
Sivár tajra szalljatok,
Nincs koczkakü-Mzatok,
Nézzék meg ezt s Mmnljanak a. vakok !

Nagyothallók, szívbe szavam betalül,
Halandókat gyorsan elér a halá l ;
Ki gátolja, ha beborul az élet?
Ki viseli el, ha itt az itélet ?
:Midön mincl, kik itt vagytok,
S>~ámadásra vonattok.
Nézzék meg e;r.t s b:ímuljaunk a vakok!

Balgasaggal jóllakottak nézzetek
S az élveknek borától, ti n'szegek!
Jaj nekik, kik maguk ellen vétkeznek
Szivük botor, szemtikkel nem nézhetn~k.

Gyermektekkel laktok? Ti ezt nl!já.tok?
Bizon lakúl por, s1Í1", göröngy vár d tok;
Üldözik-e, élhetnek-e nyugodtan,
Yámlorolnak? Nem tudjátok ti ottnu.
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Irigység m:ír JIÍllCH amott,
Gyiilölség elhallgatott,
::\~zzék meg ezt s bámuljanak a vakok !
Vakok, cstísztok majd remegve mind eg) iitt,
A lét épít s a hal{t! ront miudcnlitt;
,Jö a rcgg, mcly kittír minden rejteket,
S haMr porként kincsct g.riijt ö s rejteget,
Nem haRzmlluak balzsmnok,
Le a sírba szállj atok,
Nézzék meg ezt s Mmnljnnak a vakok!
Nngyothallók, c lét háló, halljátok,
Ijja fcsúil s harezra készen les dLtok.
Rövid a nap, dr a mnnka tömt:rdck,
E romlásból el, cl, amig rllértek.
Röpiiljetek, miut sasok,
Gyorsan, miut a szan·asok,
Nrzzék meg ezt s Mmnljanak a vakok!
Figyeljetek, kiknek kincs a támasztok,
S éjjel-nappal pénzgyiijtésben f:ira•'tok;
Mit ér? ki scm önmagának vet s arat,
Dússá nem lesz, vagyona meg nem maracl.
Balsors t rej t mind a sarok,
Rátörnek a zavarok,
Nézzék meg ezt s bámuljanak a vakok!

Ó, ti vakok, derekatok megtörik,
Hagyjátok a kéj rabságát, örömit,
~zivetckbe szálljon halál-felelem,
Hosszú az út, legyen kész az élelem.
J\Iint nyáj, a rncly szomjazott,
Elepedtek ti amott,
Nczzék meg ezt s bimuJjanak a vakok !
Nagyothallók, hajtsatok már a szóra,
'~'érjetek meg, míg jö ama rémóra,
Es a sírba gyermektekkel lesz{tlltok Sziveteket tépjétek, IH' ruh:itok.
S kiknek szívc úgy sajog,
Hálát, hálát adjatok,
Nézzék meg ezt s bámuljanak a Yakok !

Be1·lin.

TÁRSADALOM.
A magyar-zsidó ifjuság szellemeröl.
Mindeneke lő tt jegyezzük meg, hogy az intelligens ifjuságról
van szó. Tehát még az intelligens ifjuságot is külön szellem hatja
át? - fogják kérdezni némelyek. Tagadhatatlan! l\Iindaddig.
mig a zsidó fiunak abban a tudatban kell fölnevelkednie, hogy
neki jog ellenére ugyan, de nehezen kiirtható szokásnál fogva a
társadalom más és kisebb mértékkel mér, mint keresztény kortársainak, semmikép sem lesz elkerülhető, hogy a zsiclóhitü magyar
ifjú szívére nehezedő eme helércznyomás az ő szellemének elütő
- nem mondom, hogy ferde avagy káros - irányt ne adjon.
Ha igaz, hogy szalganépek tudják csak érezni a maga teljességében a sz en t szabadság vágyát, valamint hogy éheznie kellett
annak előbb, a ki a jóllakottság kelleme~ érzetében abr részcsülni : úgy kétségtelen, hogy a zsidóság, az emberi nem legidősebb
fia, rabságának sötét századai után százszor mohóbban kap amaz
égi fény után, melyet a rohamosan haladó kor szelleme maga
körül terjeszt. A moclern gondolkozás összes vívmányai hódító utjok ban sorra győzik le a müveltebb zsidó ifjúságot. S ha e meghódolásnak a felekezeti túlbuzgalom nem is örül, általános emberi
szempontból csak a legszí-vesebben fogadhatjuk Hogy világosak legyünk: a magyar-zsidó ifjuság nagy része át meg át van
hatva azon szellemtől, mely áttör a felekezet korlátain, a nemzeti chauvinizmuson, s a melynek első jelszava: lwmaniznw~
és felvtlágosodottság.

.

Ennek megfelelőleg azonbnn a kozmopolita eszmék terjesztésének vádjával is könnyen vagyunk illethetők. .Ámde ezeknek semmi közlik az ubi bene, ibi patria-féle elvekhez. Nem ilyen
a mi kozmopolitizmusunk, hauem csupán a humánus él'ziiletnek
kiterjesztése a tdrsadalmi és ríllami élet terén túl; elvben és, a
mennyire lehet és szabad, tettekben való nyilvánitása az általános
emberi közénlek elismerésének. De sohasem t\ hazafiasság rovására. És mondjauak Mrmit, az intelligens magyar-zsidó ifjúság
eléggé hazafias, talán hazafiasabb, mint azok, a kik egyre-másra
tüntetnek, a kiknek minden cHekélység titulus :\ lármázásra, n kik
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ünkényűleg arragálják magukna.k a jogot megha.tározni : én magyar vagyok, mert keresztény vagyok (ha mindjárt apj n Osaszlauból jött is); te pedig, bár itt születtél, magyarul beszélsz, itt élned,
h:tluod kell -, nem Yagy m~•gyar, mert zsidó vagy. V n.lólmn hallatlau dolog, mikor egy nemzedék tudva, hogy többségben van,
magát erkölcsösnek, hazafiasnak és egyszóval miuden erényekkel
gazdagnn.k proklamálja, polgártársainak, egy csoportját }1edig
mindezek ellenkezőjével vádolja és elítéli. Es mégis, vajj on j utott-e
csak egy intelligens zsidónak is eszébe imigyen gondolkodni: Én
jó hazafi abrtam lenni. Te, a ki oklevelekkel be tudod bizonyítani, hogy ősöd tényleg Árpáddal jött e hazába, ér:; hogy valódi
és eredeti magyar vagy, te azt állítod, hogy nékem nin0s jogom
magamat magyarnak mondani. Jól van tehát. Én majd megfelelek állampolgári kötelességeimnek, sohasem fogok a hazai törvények ellen cselekedni, hanem ezzel aztán vége. N em ismerek el
semmiféle specziális magyar érdeket és kötelességet!... Így zsidó még
nem gondolkodott és első sorban nem gondolkodott soha a zsidó
ifjúság. Igaz, a szív nem olyan, mint a zseb; azt nem lehet kifordítani, hogy tartalmát megmutassuk. A vesékbe nem lehet látni;
még ha akarunk sem ; hát ha nem akarunk ? !
És ez fáj, nagyon fáj a zsidó ifjú lelkének. Kétszeresen érzi
ártatlanságát, mikor őt hazája, ez a második édes anya, vakhitében kitagadja. Kénytelen a mostoha fiú szerepét játszani. S míg
a másik, az elkényeztetett gyermek, gondtalanúl tölti életét és
látva azt, mily nagy érdem már egymagában is kereszténynek
születni, fölöslegesnek tartja magát egyéb érdemek után törni:
az alatt a szegény zsidófiu kettőzött szargalommal munkálódik,
tanul, lelkét komoly eszmények töltik el, ezeknek él s ezekkel
vigasztalja magát, mikor »szertenéz és nem leli honját a hazában«.
S mégis csodálatos! és ennél nagyobb dicséret alig mondható a magyar-zsidó ifjúságm, hogy nemcsak nem csüggedett el,
de sőt az utóbbi évek eseményeinek hatása alatt kettős erővel
száll szembe a kisértésekkel, melyekbe őt jó barát és ellenség
egyará~t v~nni akarják. S bár ősei hitéhez és szokásaihoz, fájdalom, akarhanyszar csak gyenge szálak filzik őt, de önérzete inkább
tür mellőzést és lealázást és nélkülöz kényelmeket, mintsem elve
ellenére vesse magát egy más, állítólag egyedül üdvözítő társadnlo~ karjai k~zé. Igen, inkább hiszünk és higyjünk nyilt ellenségemknek, mmt azon jó barátoknak, kik azt tanácsolj !í k, hogy
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hitünket elhagyjuk. Lehetne-e bennünket -- egyebet nem is említve, - csak őszinte hazafiaknak is tartani, hami ezt megtem1ők "?
És ha ez alkalommal azon kérelés tolúlna föl, honnan van e
szivós ragaszkodás, az összetartozóság napról-napra erősebben
nyilvánuló érzete a zsidó ifjuságban? Sem az iskola, sem a család,
sem a bit vagy a vér ereje nem lehet e különös jelenség forrása!
Hanem igenis az élet és ennek küzclelmei idézik föl é.o
táplálják a magyar-zsidó ifjuságban ennek sajátos szellemét.
Az élet, mely letörli róla hitének és fajának külsö mezét és
az egyik perczben a többiekkel egyenlővé teszi, kiszorítja, kiközösíti őket egy másik perczben. Tehát nem '" zsidók izolálják magukat s nem is együttesen zárják ki őket, bauern úgy
szépen egyenként, s mikor a sorompán túl találkoznak, akkor
veszik csak észre, hogy együvé tartoznak. Csak természetes, hogy
ezt az érzetet szövetkezés követi. Igenis, mi szövetkezünk, mert
kényszerítve vagyunk rája, kivált az utóbbi idők eseményei folytán. S míg ez által bennünk egy részről bizonyos kellemetlen
tj:zés támad, másrészről annak is örveneletes tuJatám jutottunk,
hogy nem vagyunk, nem lehetünk és nem is leszünk hasonlók
holmi értéktelen kis fémdarabhoz, melyet úgy szép szeréíel kell
beleolvtosztani egy nagyobb és állítólag értékesebb ércztömegbe.
Az emberiség és szükebb körben a haza életének nagy munkájában becsülettel akarjuk kivenni a magunk részét, de arra azután
azt a bélyeget is szeretnők sütni, hogy a mienk. Ha lehet specziális keresztény szellem, legyen specziális zsidó szellem is. Ki merné
állítani, hogy nem jogosult e kivánság?
És ez óhajtás, mely - mint már monclók - épen a zsidóellenes törekvések egészséges visszahatása, ma már mindinkább
tudatos czél gyanánt jelentkezik, mely köré a zsidó ifjúság, és
főleg a müveltebb része, napról-napra nagyobb mértékben tömörül. Ha kereszténység és magyarság összeférő fogalmak, ki mondhatja az ellenkezőt a zsidó és magyar fogalmára?
Sokat tanúitunk rövid idő alatt a megpróbáltatás utolsó
napjaiban. Első sorban önmagunkat megbecsülni. És erős a hitünk,
hogy e tudatban megerősödve még szilárdabban fog haladni az
új nemzedék, mely e javult szellem hatása között nevelkedik föl.
Budapest.
BERÉNYI SANllOR.
~lAG~:.>u-Zswó ::lzEMLE.
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A Magyar-Zsirló Szemle un.gytekintetü szerkesztőségének.
Bnclnpeot.

Az erdélyi k ulturegylet és a zsidóság.
Sándor Józsqf urnak mult számunkban közölt ily czimü
szép czikke nem maradt hatás nélkül. Elégtétel ez nemcsak a
lelkes irónak - kinek minclig legnagyobb jut:üom, ha szavai
nyomán tettek kelnek - hanem egyuttal a M.-Zs. Szemlénele is.
A tudomásunkra jutott tényeket a következőkben közöljük.
A z Egyetéd és f. évi október 3-án megjelent számában ezeket
olvassuk:

»Az enlély i magyw · lcözmüvelödfsi egyesiilet számára uj abbarr 52 forint érkezett szerkesztőségünkhöz dr. Herzfelel S::tmn
helybeli ügyvéd urtól, kinek bkásáu az izr . újévi ünnep alkalmáhól közös istentisztelet t::trt::ttván, ::tz ott egybegyült hivek, a házigazda, indítványához képest, az ilyenkor szokásos acb ,kozások
közt - megemlékezve arról, mint H erzfelel úr a hozzánk intézett
kisérő levélben monclja, hogy felekezeti és erkölcsi int ézményeiuken kivül még - és talán első sorhan - édes hazánkr ól sem
szahad megfeledkeznünk, a fentebb említett magyar kulturális
czélra. Részünkről nem hagyhatjuk itt említés nélkül, hogy a
kitünően szerkesztett .1l1agyar-Zsidó Szemle épen legutóbbi számában intézett a h::tzai zsidósághoz lelkes felhívást, hogy templomi ::tdakozásaik sorában vegyék föl a magyn.r közmüvelőclési
egyesület támogatását; remélhető, hogy ugy e fölhivásuak, mint
a fentebbi szép példának üdvös hatása nem fog elmaradni. Ar.
említett összeghez adományaikkal júrultak a következők: König
Vilmos 4 frt, Weiuberger l\1iksa 5 frt, Neuberger Miksa 4 frt,
Feuchtmann Adolf 6 frt, Schlesinger N. 2 frt, Glatter N. 3 frt,
Klein N. 1 frt és dr. Herzfeld Sa.mu 27 frt, összesen 52 frt. «
·X·

A czeglédi zsidó hitközség tisztelt
sorokat vettük:

előljárójától a, követk~ző

A magyarhoni zsidóság mincleu érclekeit oly kitünűeu szolgáló b. folyóiratuk ez évi októberi száma igen meleg hangon
szerkesztett felhivást tartalmaz a magy. közmüvelőclési egycsületek nagyobb mérvü támogatása tárgyában. Engedje meg a
nagytek szerkesztőség, hogy bitk. választmányunk ez ügyben
még 1885. évi október hó l-én hozott határozatát jkönyvi kivonatbau bemutathassam. Ezen elhatározásuukat n.nuak idej én azért
nem közöltük, nehogy némely kör ök ezt félremagyarázzák sennek
holmi tündöklési viszketeget tulaj rlonít~anak. 1\Iost azonban. hogy
hathatós felszólításuk széles ::\lagyarországou elhangzott, azon
megjegyzés kapcsán vagyunk bátrak e körülményt a nagytek.
szerkesztőség b. tudomásár a hozni, hogy az ünnepek elmultával
csinos kis összeggelleszünk képesek e hazafia s czél eléré~éhe7.
hozzájárulni.
A »kiclclus hassém« érdekében tett h. intézkedéseiknek meg
lesz méltó jutalma.
K iváló nagyrabecsüléssei vn.gyunk
Czeglérl, 1886. évi október hó 7-én.
Az izr. hitközség; elölj,\rú:;tiga :

f'dmdi Dlivid, m. k.
hitk. elnök.

Kivonat a czeglédi izr. hitközség választmányának 1885
évi okt. hó l-én tartott ülési j egyz őkönyvébőL
III. Országszerte megindult a mozgalom, a hazáhan (•lő
iclt•gen ::tjku bimsok megmagyn,rosítrtsára. Erélyesen küzdeuek e
ha~án::tk minden lakosát e honnak valósúggal meghódítani s léleke melő látvímy, mint sietnek egyesek é~ testületek a honszer~és
dieső müvéhez :myn,gilag és szellemileg hozzájárulni. Különösrn
az erdélyrészi földek megmagyarosításn. járna nagy erkölc i
baszonnal s miuden jó hazafi nrmes clol~ot követ el, ha
az ott müködő · közmüYelőclési egylet« czéljairn tehetségéhez
képest áldoz.
.
Inditvfmyozza azért elnök, hogy a templom! adakozások
közt nz erdélyi magy. közmüvelődési egylet javára is fogadtassanak el ajándékok s a befolyt pénz a hitközség által kezeltessék mimbddig, míg nagyobb összeggé nem növi ki ~;~át, a

AZ EHDÉLYI KUl ! l'l11lRGYT,E'l' l~S A ZSIDÓS.Í.G.

61 R

mikor is e pl'nzek az erdélyi magy. közm. egylet relldelkezésére
bocs(l ttassanak.
El11ök eze11 indífl•<ÍII,Ija egylwn,r;ula,r; e1,fo,qarltatvri11 ) hafrí.
,.v;;tatott:
a) az egylet javára :t tórn, felolvasásánál ajánlatokott
elfogadni,
b) a templom előcsarnokában »erdélyi nagy. közm. egylet «
felirattal perselyt elhelyezni,
c) esketésele alkalmával ezen egyesület részére a templomban adományokat gyüjteni.

A befolyandó pénzek kezelésével és ideiglenes elhelyezésével
hitk.

jegyző

K.

ill.

bizatik meg.
f.
Az izr. l•itközség elölj<írósága :

Weisz Gábor} m. k.
hitk.

Váraeli Dávid) m. k.

jegyző

hitk. elnök.

*
Melegen óhajtjuk, hogy a zsidó községele és templomok

előljárói a czeglédi hitközség hazafias példáját minél sürűbben

kövessék és a maguk részéről is hozzájáruljanak a hazánk minden
felekezetét egyaránt érdeklő ügy anyagi előmozdításához.

A zsidóanyakönyvek rendezése.
Tekintetes szerkesztőség! Kérem, sziveskedjék fölvilágosítás t
adni, vajjon a szolgabirák, tanfelügyelők, árvaszékek, stb. hatóságok nem kötelesek-e a rabbikatmint anyakönyvvezetöket bármely
hivatalos ügy elintézésére közvetlen fölszólitani, avagy tehetik
közvetve falusi közjegyzőjük által is? A kettő közt lényeges különbség van, mert a falusi jegyzök az embert a legutolsó pillanatban terhelik bizományaikkaL Az 1924. sz. magas miniszteri renclelet O) pont 9. §-n, szerint »az illetékes hatóság«, »megyékben a
szolgabiró, városokban a polgármester«- de hogy az anyakönyvvezetőket a szolgabiróságnál alacsonyabb foku hivatalok is fölszólíthatják, arról ott nincsen szó.
Becses válaszát kéri
Szent-Grót, 1886. október.
alázn.tos szolgája
Dr. Klein Jakab,
ker.

főrabbi.

Azt hisszük, bármely rangu hivatalos egyénnek vn.n joga az
n.nyakönyvvezetöt fölszólítani. Mindazáltal nem lesz fölösleges, ha
az anyn.könyvvezetők utána járnak, hogy megtudják: minő rendbeli
hivatal és mily módon szokta a többi felekezetele anyakönyvvezetőit
fölszólítani ? S csak ha eltérés volna konsta.tálható, tehetnénk, sőt
kellene tennünk valamit a sn.ját felekezetünk méltóságának megóvására.
Sze?·lcesztöség.

*
Tek. szerkesztöség! Helyben bkik egy kereskedő, kinek neje
Lugosra utazott, hogy ott nehány hetet rokonai körében töltsön.
Ezen időn alatt fiut szült. Hol tartoznak a szülők ezen gyermeket
bevezettetni, n, lak- vagy a sz liletési helyen-e?
Megjegyzem, hogy a két községben anyakönyv van.
Maradtam stb.
Karánscbes, 1886. október.
alázatos szolgája
Szöl'ényi Benő.
A gyermek a születési hely anyakönyvébe iktatandó be.
Szerk.

*
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Jegyzéke azon izraelita anyakönyvi kerül eteknek, melyek megalakulását a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium tudomásúl vette:
(Folytatás.)
260. &epesváralja (Szepes m.) Elnök: Maibaum Miksa. Anyakönyvvezető : Singer Péter rabbi.
261. Nagy-Bere~na (Bereg m.) Elnök: Rothmaun Izrael. Ideiglene~
anyaköuyvvezető : Glück Adolf.
262. Barc::ánjalu (1\fúramaros m.) Elnök: Kaltan Ezekiel. Anyakönyvvezető: Teitlbaum Jakab rabbi.
263. Sepsi-Szent-Gyu'rgy (Háromszék m.) Elnök: Kupferstich Jó?:sef.
Anyakönyvvezető : Ehrenkranz Salamon rabbihelyettes.
2 G4. Tasnád (Szihigy m.) Eluök: Frankovita Igmlcz. AnyaköuyvYezetö : Roscnfeld Salamou rabbi.
265. Olasz-Liszka (Zemph:n m.) Elnök: Lefkovits Róbert. Anyakönyvve:r.etö : Lefkovits Ignácz rabbihelyettes.
266. 1Jod;·o.q-Kere8zltír (Zemplén m.) Elnök: Fuchs Izraél. Auyakönyvvezetö: W einberger Salamon rabbi.
. 2 6 7. Tarc::al (Zemplén m.) Elnök: Stein .Armin. Anyaköuyvvezetö :
i:lpint Jakab rabbi. (Uj kerület.)
268. E1·dő-Bénye (Zemplén m.) Elnök: 'Feldmesscr Simon. IdeigleneR nnyakönyvvezetö: Trattner Lipót vallástanitó. (Uj kerlilet.)
269. Szerednye (Ung m.) Elnök: Berkovics Mózes l. AndraRÓ<'ZOJJ,
Anyakönyvvezető : Adler Salamon rabbi. (Uj kerület.)
270. Torda (Torda-Aranyos m.) Elnök és ideiglenes anyakönyvvezető : Salamon Farkas.
271. Aranyos-Jfaróth (Bars m.) Elnök: Mittelmann János. Ideiglenes anyakönyvvezető: Steiner Adolf hitk. jegyző.
272. SzaZárd (Bihar m.) Elnök és ideiglenes anyaköuyvvezetö:
Schleifcr Sámuel.
2 ?il. Ris-Kőri.is (Pest m.) Elnök: Ireisler Fülöp.
Rubinstein Salamon rabbi.

Anyakönyvvezető:

2 7 4 . .As::ód (Pest m.) Elnök: Schlesinger Flóris. Anyakönyvve;-,ctö:
Schreiber J. L. rabbi.
275. Maros-Uji;ár (Aisó-]'ehér.) Elnök: Mande! Mór. IcleigleHPH
anyakönyvvez,ető: Rosenbaum Adolf. (Uj kerlilet.)
276. ú-Beszterc:e (Trencsén m.) Elnök: Kugeli:ialamon. IdeigleneK
anyakönyvvezető: Dr. Novaesek Gyula. (Uj kerület.)

Bözöd-Ujfalu.
Ujahhau adakoztak:
Dr. R oldjaluz Mcs-topolyai főrabbi gylijtése Hrtj.wín: Golrlbergl'r
József 50 kr. Kriszbáber Ign. 20 kr. Steiner Mib>íly 20 kr. Stcrn Simon
20 kr. N. N. 50 kr. Trebitsch Gyula :20 kr. Warnoseber Géza l frt;
KcniJJaján: Kobn Lipót 20 kr. Kohn Adolf 30 kr. Hoffmann Yilm~s 30
kr. Összesen 3 frt GO kr. - Dr. Teltgr/i Jiiha gylijt. Enpngen,
Sonuenberg Lipót nr Siófokon a szegény bözöd-ujfalusiaknak" 3 fr t. "fr'lt.sch .Armin az orsz. 1·abbiképző intézet növenelékének gylijtése Xuda:
dr. Flesch Miksa ügyvéd l frt, Schacherl G. H ..;_o lu. Kohn Sámuel :''iO.
kr. ilfolwl: Kronstein Adolf 50 ln. N. N. l frt. 0-Kani:Na: Kráhl Auolf
1 frt. Hacker Antal l frt. Griiner Jakab l frt. Deutsch Ferencz l frt.
Deutsch Simon 1 frt. Herz Ede 1 frt. Löwiugcr S. 1 frt. \Yeiszbcrger Ignácz 1 frt. 20 kros hárezák utján Ney József l'esf 20 kr. Berger Jakah,
Vig Lajos, Kobn Ernö Zenta 20-20 kr. KronRtPin 1\Hrk Jiuhol :20 kr.
Összesen 12 frt 5 O kr.

Október óta összesen befolyt l D frt l O kr. A M.-Zs. f'lz. 566.
lapján közölt utolsó kimutatás szerint az eddig gy~jtött ii~sze~
tett 979 frt 81 krt. Az összes adakozás tesz e szennt eddigele
.rm8 frt és .91 J..:l'f.
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É R TES Í TŐ.
Országvilág,
A josibúk.
Tisztelt

szerkcsztőség!

.\ llL-Zs. Szemle októberi szúmtíLau Uugúr Izsák Ür ncluíuy megjegyzést tesz a juniusi füzetben a fönti czim alatt közJött czikkemre, mclyre,
a szerkesztöség engedelmével, rövideu a kö,·etkczökbcu válaszolok.
U. ur megbotránkozik, mivel a jesiMt mint valami rég kimult intézményt mutattam be. Bocsánatot kérek! Azt hiszem, sőt meg vagyok győ

ződv<>, hogy a Magyar-Zsidó Szemlét oly körökb~u is olvasgatják, a hol a
jesibákról mit sem tudnak. Ezt tartottam szem előtt és ezért időztem oly
sok:iig a bemutahlsnál. Továbbá az volt czélom, hogy feltUutessem az
rlöbbi és a mostani jesibák közti ellentétet.

1)21

\Iásodik vadja: »A neologizmustól m:ír rég cl lehetne temet,·c :1
legutolsó héberül író olvasó laikus!"' Sulyos vád, habár nem egészen
alaptalan. :\Iagyarországon csakugyan azt hiszi a neologizmus számos hivc,
a müveltség a vallás és a héber irodalom megvetésében áll. Egyebütt összr.
tudják egyeztetni a kettőt. Itt rohamosan csapnak át egy végletből a másikba. De reméljük, itt sem fog ez örökké tartani.
U. m fennen dicséri a rabbikat, hogy ingyen tanítanak. Az nagyon
ezép volna, ha a tanítás rendes és ellenőrzéssei összekötve volna.
Lehet-c büszke az ortbodoxismus ily fegyelmet nem ismerő és eredményt nem biztosító intézményekre'?
V égl\1 csak egy szót, viszonzásul arra, hogy Ungár lll' folyton lcnézölcg emlegeti a »neologizmust.« Azt hiszem, ennek nagy érdemei vannak
a zsidóság körül. Ö vele van összekötve a zsidótudomány ujabbkori virágzása, multunk ismerete, a zsidó vallásnak a jelenkor eszméihez való köze·
ledése, s végül a zsidóság társadalmi fölszabadulása Enrópaszerte. Tisztelettel maradtam

Budapest.
ZEMPLENI JAKAB.

Kü!önös, hogy U. ur, a ki lándzsát akar törni az orthodoxia érdekében, mit sem említ, a mi a jesibák életrevalóságát igazolná. Dicséri »a
theologiai akaclémiákat«, elmondja, hogy ott éjjel-nappal tanulnak. Én is

A zsidók helyzete Rornániálxm az 1878-iki berlini

megfordultam ezen »akadémi:ikban. « Megismerkedtem a leghiresebbekkel
ds előttem egész más szinben tiintek fel.

kongresszus óta. 1 )

Én csak azt mondtam, hogy a jesibák, a mint most megvannak,
nem viszik előbbre a zsidóság fejlödését : uem teszik arra képessé, hogy
helyét mindeni.itt derekasan megállhassa. Nem aka1juk mi a jesibák eltörl,:sét; ép az a zsidók mozgalmainak egyik fövonása, hogy soha sem törekedtek a régi intézmények kiirtására, hanem csak ezeknek a kornak megfelelő reformálására.
Az általános haladás elöl nem lehet kitérni. A jesibák látogatói
elzárkóznak és elzáratnak előle, miveletleuek maradnak ; az tény. Micsoda nyelvet tudnak ott a jargonon kivül? T tín ismerik ott a zsidók
történeimét? Hány báchur lett az utolsó évtizedekben rabbivá, hacsak
nem rabbi sa1jadéka ?
Amit »a Choriuok, Löwök, Zipserek, Hochmuthok« mlivclödéséböl
mond, alig állhat meg. Ezek, nagy tehetségök daczára, csak
iigygyel·bajjal tudtak felvergődni. A mit a kiválóak keresztül visznek a
kedvezl:ltlel). körülmények ellenére is1 ana hiába utaljuk az emberek
átlasát,

~övetkeztetve

A berlini szerződés XLIV. czikk a köYctkezőképen szól:
»En Roumanie, la distine ti on des croyance' religieuses et dcs ronfessious ne pourra étre opposée it personne comme motif d'exdusiou ou
d'incupacité en ce qui concerue lu jouissunce des droits civils et politiques,
l'admissiou uux emplois publics, fonctions et honncnrs, ou l'exercice des
différentcs professions et industries, claus quelque lorulité que ce soit.
»La liberté et la pratique cxtérieurc de tous les cuites seront assurées
it tous les ressortissants dc l'État roumuin, aussi bien qu'aux étrangers,
ct aucune cntrave ne sera apportée soit h !'organisation hiérarehique des
différente communions, soit it leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
»Les nationaux de toutes les puissances, commero;ants ou autres,

1) Ez előkelő és fóltétleniil hivatott oldalról származó nagyérdek ü
memorandumot - mely most és itt jelenik meg először - szükségtelen
kiilön is ajanlani olvasóink figyelmébe. Hogy szcrzö nevét el kell hallgatnunk, mélyen sajnáljuk. A memorandum irójának e?beli határozott kivánságát eléggé motiválja már az az egy körttimény 1s, hogy éí maga rom'niai zsidó.
&.k.
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scront traités en Roumauic, san~ distinctiou de religion, sm le pied d'nuc
parfaite égalité.«
Magyarul:
»Rmm1nit1ban a hitvallá~ és felekezet kiilömbségc nem képezheti
a kiúds Yagy képtelenség old t, sem a polg,tri és politikai jogok élvezetét,

sem a n.Yilváuos hi,·atalok, funkcziók és kitiiutetések birtokát, sem a különböző

kczmlixek és ipadgak h<írhol történcndő gyakorlatát illetőleg.«

»Miudeu kultusz szabadsága és külső gyakorlata biztositva lesz
mind a romániai államhoz tartozók, mind az idegenek számára és senuni
akadtUy nem fogja meggátolni a klilömböző hitközségek hierarchikus
sze1Tezesét, sem a lelki feljebbvalóihoz való viszonyukat.«
»Az összes hatalmak alattvalói Romániában valláskülömbség nclkül,
a tökéletes egyenlőségen alapuló bánásmódbau fognak részesülni.«

A berlini szerződés ezen 44. czíkkéuek a romániai alkotmány
l 8 7 9. oktober 11.(2 3.) történt móclositása semmiképen sem tesz eleget,

akár szószerinti értelmét, aktir szellemét tekintjük. Mert a romániai
zsidók hely7.etét nemcsak hogy nem javította, hanem még rosszabbá tette.
Mig az 1879-ig érvényben volt romániai alkotmány értelmében voltak
zsidó hitfelekezetü román alattvalók, t. i. mind azok az országban született Yagy sok év óta az orszt1gban lakó zsidók, a kik nem állottak idegen
ótalom alatt: az uj alkotmány minden nem honositott zsidót külömbség
nélkül idegennek moud, akár ki.ilfölcli ótalom alatt áll, akár nem. En11él
fog\'a minclazon romániai zsidók - ez pedig a kiváló többség - kik
nem élveztek idegen ótalmat, hontalanokká lettek.
Boerescu az európai hatalmak elé tc1jesztett memoranclumában
(1879. augusztus 28.) azt állítja, hogy a zsidók száma Romániában
270,000-re rúg. Ha ebből a számból levonunk 70,000-et, azok számát,
kik a ki.ilömböző európai államok ótalma alatt állanak, akkor Románia
te1·ü!etén van 200,000 lélek pontosan meghatározott polgári vagy politikai
áll{ts nélkül. Az 1879. óta honositott zsidók sz;tma oly csekély, hogy nem
is jöhet tekintetbe. Az alkotmány móclosit;lsa óta összesen 900 zsidó
katona és to,,ábbi 59 zsidó (e szám pontos) nyerte a polgárjogot; mind a
többi benyujtott kérvényeket a legsemmisebb ürügyek alatt visszautasitották, és két esztendő óta még a napi rendre sem teszik. A kormány,
illetőleg az igazságügyi miniszter, . kihez a honositási kérvények iutézendó'k, egy idő óta a kérvényeket még :ítvcnni is vonakodik, alkalmasint,
hogy a törvényhozó testülettől elhárítsa a visszautasítás ódiumát. A hadiigyi miniszter az összes hadtestekhez 18,837. sz. a. egy rendeletet ki.ildtltt mely ezerint
· •
•
a románun
nemzetség".. nem honositott katonák kérvényei
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25 centnyi bélyeggcl, miml a többiek kérvr:nyei pedig 25 franknyi bélyeggel látandók el. A minap választott szenatns, az allcotmány ellenében,
házi szaMlyaiba egy paragrafust vett föl, mely ezerint a honositási kérvények fölött csak két harmadnyi többscg elönthet és hogy a külföldi romnnok kérvénycit az elsőség illeti.
A:wn önkény, melyet a zsidók honositásik(:rvényeire nézve követnek,
annyíra megy, hogy a szenátus elnöke a múlt évi márczius hó 3.(15.) ülésében megjegyezte: hogy nem tudja, kicsoda az a megrögzött szabadelvli párt,
ki a zsidók kérvényeit teljesen mellözte, a helyett hogy kronologiai sorreuelben a napi renclre tette volna. Ha tovább is az eddigi móclot folytatj:\k ,
még néhány század lesz szükséges, mig a zsidók Romániában a politikai
egyenjogusig birtokában lesznek.
Világos ennélfogva, hogy a berlini szerzöclés a zsidóknak semmit
sem használt, mig Romániáuak, mely általa állami fllggetlenségét nyerte,
annyiban is nagy előnyöket hozott, a meunyiben most a külfölclnek belső
iigyeibc való beavatkozását kikérheti magának. Ámbá1· az európai hatalmak 1878 előtt csak a legritkább esetekben jártak közben a zsidók
javára, minclazonáltal a románokat má1· az attól való félelem, hogy amazok
jogukkal élhetnének, visszatartotta oly tulságosan szigorú és törvény
alakjába burkolt rendszabályoktól, a milyenek most hozatnak. Ma a zsidókkal egészen önkény és szeszély szerint bánnak és nem irtóznak semmi
bossználJási cselekedettől. .A berlini szerzőclés 44. czikkét Románia ugy
tekinti, miut az egész zsidóság által rajta elkö,,etett gyalázást, a melyért
a törvényhozó testiiletek minden ülésszaka :ill bosszut. Innen magyaráztatik azon törvények nagy száma, melyeket egytől egyig a zsidók elleni
bosszúérzet sugallt, és melyek czélja nem más, mint hogy a zsidók vagyouilag tönkre jussanak és kiváucloroilli kényszerllljenek. Lépten-nyornou éreztetik velünk, hogy Románia sorsának korlátozatlan ura, és hogy
a külfölcldrlncm kell törődnie. »Ma, azaz a berlini sze1·ződés óta, hatalmasak Yagynnk és nem féllink többe Európától«. igy nyilatkozott egy
miuisz ter, miclőn kérték, hogy a házaJási tö1·vényt kevésbbé szigorúan
kezclje. Ily módon gondolkozik ma minden román ember és erre támaszkodnak a hatós<lgoktól, a legfelsőbbtől le a legalsóbbig, származó ellenRéges reuelszabályok a zsidók ellen. Hogy Európától nem félnek, ez puszta
kérkedés ; dc a zsidókra nézve biztosaknak érzik magukat, hogy bátran miudent tesznek ellenök, a mi nekik, de az országnak is árt.
Nem gondol ma már senki azon iinnepies igéretekre, melyeket
18 7 9-ben az akkori miniszter, Boerescu, tett az európai hatalmaknak ;
aJkaimaRint akkor sem tette más czélból, mint oogy Románia független-

onsz,lavu,.Aa.
~égéuck dis merését megnyerje, nem pedig

:1 :r.011

szúndékkal , hogy a z~i

dók helyzetét javitsa. A már emlitett mcmorandumban ezt mondja Bocrescu : »L es j uifs qui n'obtiendront p as immédi atemen t la natnralisation,
rest eront-ils étrangers? Non , ils restcront ce qn'ils ont toujours été,
des sujets Roumains. « (Yajjon a l': on zsidók, kik nem közvetctlenül kapják
a honositást, idegenek maradnak-e ? Nem, ök maradnak, a mik mindig

,-oltak , román ala ttva lók). Sem a törvényhozás, sem

11.

gyakorlat nem

ismer ma »román alattvalót «; minden nem honositott idegen, ótalom alatt
nem álló zsidó » külföldi ótalom nélklili idegennek« tekinte tik, és velök
Boerescu igéretei ellenében, nemcsak hogy nem jobban, de még rosszabbul is b~ínnak, mint a tulajdonképi idegeuekkel, kik valamely hatalom
ótalma alatt állanak. Uer t ez utóbbiakat csak törvényes uton lehet megszoritani. önkényes cselekedetek és bántalmazasok ellen az illető állam
kép viselete védelmezi, mig a külfölcli protekczió nélküli zsidók büntetlenül bántalmaztatnak, r endszabályoztatnak, adásban-vevésben megszorittatnak és ren dőrileg kiutasittatnak, a nélkül, hogy valaki pártjukat fogná.
Ha Európa a rom ániai zsidók helyzetét Boerescu igéretei szerint képzeli,
akkor azt semmiképen nem ismeri, mert amaz a nem honositott zsidóknak
az alkotmány módositása után oly előnyöket helyezett kilátásba, hogy
hálátlanság volna azokkal be nem érni. Hogy mutassuk, mennyire külömbözik a romániai zsidók mai helyzete attól, melyet nekik akkor Boerescu
egész Európa előt t megigér t, előbb az ő szavait teszszük ide, hogy aztán
némely 1 8 7 9. óta a zsidók ellen kibocsátott tör vényeket fólsoroljun k.
A már ti)bbször emlitett memor andumban 1) Boerescu a következőt
mondja: »Az uj reuel alatt (azaz a román alkotmány 7. czikkének módo·
sitása után), a zsidók első helyen miud azon jogokat bilj{tk, melyek az

idegeneket általában illetik. Miut román ala ttvalók az idegeneknél több
jogot is birnak: a hadseregben és a nemzeti örségben való szolgálat jogá t,
a városi ingatlanok vagy telkek vételének j ogá.t, az ügy védi gyakorlat,
a városokban a kisajátitási esküdtszékek tagságának, s mindcn k ézmii,
minden ipar szabad gyakorlatának j ogtit; törvényes személyes helyzetiik
ugyanaz, mint a románoké; ugyanazon módon védeni fogják őke t a törvények és a hatóságok: ... . nyerhetik a nagy és a kis honosítast ; .....
végül mind azon polgári jogaik lesznek, melyeket a honositási törvény
részletesen folsoro l. «
A román kormány rrcm tiltakozott soha formaszerlileg Boerescu
') L. Documente oft'iciale presentate corpurHor legiaitoare iu sesiune
•nului 1880-1881. Bucuresti 1880. pag. 111-124 ,
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P7.en fölfogtisa ellen, valósziulilcg attól félvén, hogy ily megtagadús a
függe tlenség elismerését veszélyeztethetné, dc midön ez ténynyé lett, hozz{,
kezdtek oly helyzetet teremteni a zsidók számára, mely egyene;en ell('ntétbcn van azzal, melyet Boerecsu igért nekik.
liiikép bánnak a zsidók honosittisi kér vényeivel, azt már mutattuk .
Hogy Boercscu igéretei ellenében, a zsidók könnyebben nem kapják a
polg:.hjogot, bauern hogy a szemitus és a kamara tagjainak többsége abban állapodott meg, hogy zsidónak azt meg nem adják: ezt egy St. Bell u
nev U képviselö a mult évi márczius 3.(15.) ülésben nyiltan kimondta.
Egy volt képviselő, G. Panu, saját lapjában - L upta, 1884. augnsl': tnH
7 .(1 9.) - saját tapasztalatából elmondja azon tényt, hogy keresztény
vallásu németek honositási kérvénye is visszautasittatott, mert zsidósan
hangzó neveik miatt zsidóknak vélték.
Kétféle honositást : nagyot és kicsit, melyröl Boeres:)n beszél, a
román törvényhozás nem ismer : mer t csak egy van és ebböl a zsidók,
nem de j ure, azonban ele facto, ki vann ak zár va.
Hogy a zsidóknak kevesebb joguk van, mint a tulajclonképi idegeneknek, azt szin tén már említettük, valamint azt is, hogy a mai trirvényhozás a nem honositott zsidókban nem lát »román alattvalókat « (snjets
Roumains).
Ezen állítás megerősítéséül arra utalok, hogy a központi kormány
már l 8 7 9. óta parancsolta, két év óta pedig még szigorubban eh·endelte,
hogy zsidóknak külfölclre szóló utileveleket ne szolgáltassanak ki, azon
okadatolással, hogy ezek mint idegenek semmi viszonyban nincsenek az
államhoz, ennélfogva ily okiratokat tőle nem igényelhetnek. Mig tehát a:.-:
idegen ótalom alatt álló zsidók ugy, mint keresztény nem:.-:ettársaik, konzulatusuktól nehézség nélkül kapnak utilevelet a külföldre, addig a többi
romániai zsidók abban megakadályoztatnak, hogy kiilföldre üzleti, fürdői
vagy más ezéiból való utazást tegyenek, ha csak közelebb ismeretségük
nincs a rendörség organumaival, vagy az itten szokásos borravalókhoz
nem folyamodnak. l\Iily káros befolyással van az utlevelek megvonása
a forgalomra és az élet sok más viszonyaira, azt nem szükséges bövebben
fejtegetni. Kivándorlási utleveleket kiszolgáltatnak ugyan, ámbár azokat
sem némi nehézségek legyőzése nélkül ; de kh,étel nélkül azon határozott
megjegyzést is tartalmazzák, hogy csakis az országból való távozásra,
nem pedig a visszatérésre jogosítanak, a miért is Oroszország és Török·
ország ily utilevelek tulajdonosait nem hagyják határukon átlépni. Azért
ily utilevelekkel a Palesztinába való kivándorlás is lehetetlen.
A városokon kivül a falukban tartózkodni és letelepedni minden
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idegennek hitvalU~i különllség n<:lklH meg van engedve, ha idegCJJ hatalom oltalma alatt :ill és rendes ntilcYéllcl cl van látva. A rom:in
hatóságok itt-ott megkisérlik ugyan az idegen zsidókat a letelepedésllen

liiny minden évben kfJzzé tesz ilyen kijelcntéseket, a mrlyek azonbau
egyszer kieröszakoltak.

meggátolni. dc abban hagyj:lk a kísérletet, mihelyt az illető ~íllam k<:pvi~d(ijc alattnllója érdekét fölkarolja. Az ic:legen protekczió nélküli zsicl<'•k
pedig é,-enkint nagy sz~lmban és irgalmatlau módon kiüzetnek hajlL:ka.ikllól, meg olyanok is, kik a megelőző években az illető helyi hatós:lgtól

Az 1881. április 12-24-i törvény azt határozza, hogy tiszti ranp;ot -- a hadnagyitúl kezdve - csak született vagy honosított románok •iselhct.nek; ugyanazon évi szeptembcr 24-cn kelt egy másik t<jn·ény a zsidó
édeltcktöl elveszi a hat havi önkéntes szolgálat jogát.

a letelepedési jogot nyerték és azt soha el nem vesztették, vagy a kik saját
Iulzakkal bírnak. Ilyen kintasítás0k, malyekkel rablás, fosztogat;ís, kinzás

é~ mindenncmü undok tett össze volt kapcsolva és melyek alkalmával
több zsit1ó eletet is vesztette, az utolsó nyáron is előfordultak kiilönösen
Dorohoití, Botosani, Jászváros és Roman kerületeiben. Akkor szüntek meg,

midőn tudomásra jutott azon felelet, melyet lord Salisbury az érdekünkben hozzá fordult angol notabilisoknak adott. Még oly román lapok is,
melyek korántsem szoktak kedvezően irni rólunk, szemére lobbantotMk a
kormánynak az ezen kilizéseknél előfordult kcgyetlenkedéseket.
Az utolsó nyáron ezen kiűzéseket a belligyi miniszter rendelte cl
és mindazon zsidók.ra - keresztényeket soha sem üznek cl, se nem utasítanak ki, ha csak, mint az minap történt, politikai iizelmekbe nem bonyolódtak -

kiterjesztette, kiknek nincsen tartózkodási levelük (bilet dc

liberá petrecere.) Ily leveleket pedig csak utilevél alapján szolgáltatnak
ki ; de miután idegen, protekczió nélküli zsidók utlevelet sem kapnak, a
rendőrség vagy minden más hatóság hatalmában áll, azokat hajléktalanokká tenni.
»A zsidóknakjoguk lesz- mondja Boerescu- a hadseregben vagy
nemzeti őrségben szolgálni.« Ez utóbbit csak az imént törülték el. Ami a
badseregben való szolgálatot illeti, c tekintetben páratlan önkény, valóságos kháosz uralkodik. A kik önkéntesen katonai szolgálatra jelentkeznek,
azok idegenek gyanánt - ezen kifejezésen mindig a zsidókat c:rtik visszautasíttatnak; másrészről olyanokat soroznak be, kik nem alkalmasok szolgálatra. Az 1882. évi katonasorozási törvény igy szól: »Idegen
államok alattvalói a román hadseregben nem szolgálhatnak. Az idegencknek az országban születctt fiai a katonai szolgálat alól nem menthetök
fól, ha csak nem képesek kimutatni, hogy más országban eleget tettek
hadikötelezettségüknek.« Mindazonáltal azon zsidók - és ezeket első
sorban veszi szemügyre az idézett törvény -

kik irásban kijelentik, hogy

a román polgári jogról lemondanak, a katonai szolgálat alól fölmentetnek,
ámbáT nem mutathatják ki, hogy azt máshol teljcsítették. A hivatalos kiiz-

JICtn

Ha a zsidóknak Romániában azon joguk •an, hogy a Yárosokban
házakat bhjanak, azt nem - mint Bocrescu memorandumában állítja a román alkotmány 7. czikkének a berlini szerződés következtében Hirtént múdosításának köszönik, hanem egyes-egyedlll a~ 18 7 5-ben Üs7.trákl\Iagynrorsdtggal kötött kereskedelmi szerződésnek. Ez ugyanis az ORztrák
PS magyar zsidóknak, ugy miut a többi osztrák-magyar alattvalóknak, a:>.on
jogot adja, hogy a városokban ingatlan birtokot szerezhessenek. Ez által
kénys:>.erítve lett Románia, hogy a romániai zsidóknak is megadja ezt a jogot.
Az ügyvéelséget 18 7 9 előtt sohasem gyakorolhatták a zsidók, most is esak azok gyakorolhatják, kik honosítást nyertek. Az 1864. deczember 6-18-i törvény határozza, hogy »senki sem
gyakorolhatja az ország különbözö törvényszckcinél az ügyvédi hivatást, a ki nem sziiletett vagy honosított román;« ezen törvény még
most is érvényes, és miclőn az imént a törvényhozó testliletek - a képviselöház május 30.- junius 11-én, a szenátus juni~:s 2-14-én tartott
i.ilés<:ben - az iigyrécli kamarák képzéséről szúló törvény módosításával
foglalkoztak, nem emlékezett meg senki azon igéretről, melyet Boerescu
1879-beu adott Európának. 1\Iég Gradisteanu Péter szenátor is, ki az
ügyvédi kamanik eltörlését és az ügyvédség szabad gyakorlatát jamsolta,
haMrozottan ugy nyilatkozott, hogy soha sem jutott eszébe másnak mint
sztiletett vagy honositott románnak engedni meg az ügyvédség gyakorlatát.
Bocrescn a zsidóknak, az uj kormányrendszer következménye gyanánt, minden hivaMs és mcsterség szabad gyakorlut:tt helyezte kilátásba.
Ezen kihítás sem valósult meg. A régi korhítozó törvények ezentul is a
legnagyobb szigorral kezeltette k-, de meg
' UJa
· k IS
· nagy számban hozattak·
Az 1873. április 1-13-i törvény aszeszesitalokkal való kereskedést csak a falvakban, falusi községekben stb. lakó zsidóknak tiltotta
meg i az 1881. október 1-13-án kelt miniszteri rendelet ezen tilalmat
.. i roso kba
lakó zsidókra is kitetjesztette. Hogy ezep.
a mczov:
- , n (tcr·gusoare)
'
•
törvény kizárólag a zsidókat akarja sujtani, azon nyilvánvaló tény biZo.
. den f a1un es
' tanyán. oly. keresztyének
uyítja, hogy ezer sznmban
mm
birnak korcsmákat kik nincsenek a közaégi választó JOg bll'tokában, 11m. t n zsidókat - a törvény kötelezi.
b:ír erre öket is - ' épugy mm
A

•
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lóképcu meg van tiltva a zsidókuak falun és városbau doháuyt és só t
:írului. Azelött még voltak a városokbau zsidó dohányárusok, de mo~t
ezcktöl is megYouták c jogot.
A legujabb idöben teremtett intéze teknek tisztvisclöi a szabály-

zatok értelmében kell, hogy honosított romáuok legyeuek, p . o.

11

nemzeti

bank kormányzója, igazgatói és czenzorai. Az 1 88 1. j unius 4-1 G-i börzetörvény határozza, hogy az alkuszok és prokuristáik s a börze alkalmuzottjai és szolgái honositott rom<1nok legyenek. Az ezen tör vény áltul
kenyérvesztettekké lett zsidók száma sok ezerre megy, a kik különöseu
Bukarest és Jászváros föntrosokra és Galacz, Braila és egyéb kikötöváro sokra osztódnak föl.
Hivatalos alkalmazást, mint elsö- és másodrangu orvos a kerületekben, városokhun és fegyházakban csak honosított rom<ln nyerhet az 1 885 .
április 2-14-i törvény értelmében, mely az 1884. február lG- 28-i
törvény korlátozásait még erösbítette.
De legkeményebben sujtotta a zsidókat az 1884. évi már cziusban
kiadott házalasi törvény, mert általa· vagy 4000 család lett koldussá.
Azon ijedtséget és megdöbbenést, azon inséget és nyomort, melyet a nagy
sietséggel a házaló kereskedés ellen hozott törvény elöidézett, lehetetlen
leírni, és fölfoghatatlan, hogy bánhat egy állítólag hazafias kormány ily
embertelen keménységgel alattvalóivaL Jóllehet, a korábbi korlátozó törl'ények uyilván magukon hordják a zsidóellenesség bélyegét, semmiképen
sem lehet azokat összehasonlítani az üldözés és hoszú vágyának ezen szüleményével. Ámbár sehol sem említi a zsidókat, ezen törvény elejétöl végig
ellenök fordul, és a ki tendencziája iránt még kétségben maradhatott, azt
kezelésének módja meggyözhette, hogy a kamarákat és a kormányt ezen
törvény alkotásánál egyes-egyedül azon szándék vezette, hogy 20,000
zsidót koldusbotra juttassanak. A házalásról szóló törvény megtiltja az oly
áruczikkekkel való kereskedést, a melyek majdnem kizárólag zsidók által
vétetnek és eladatnak, mig minden más czikket szabadon bocsát. Oly városokban, hol a zsidók a törvény által világosau megengedett czikkekkel,

delt fchérucmlit, hlLhelit vagy hasonlo tárgya t csomagolva ,·isz egy házba,
1·iigtön megfogj u s a reuclörszobába kiséri , a hol somuuísan 100-I.:íO

fr:mlmyi birs:ígra eli télik Ua nem kúpeo az t a birságot nyomban megfi-

zetni, ~5 napi fogsággal kell lakolnia, a uála talált :ímk természetesen kouJiskáltat nak. A törvény ugyan nem oly szigol'll, mint e példából látszanék,
<le a rendörség nem törődik a törvtinynyel, jól tudván, hogy zsidók, különösen szegény zsidúk in'my:íban biintetlcn lil lehet miudcu jogtalauságot
elköl'etni.
l\Iidön a tör vényről még tamícskoztak , az ijedt házaJók mindeul megkis,;rlettek, hogy a képviselöket és szcnátorokat kegyelemre birják és a hozaudú tör vény szomoni kövc tkezm,:nyein• figyelmeztessék: de
folyamodványaik és kérelmeik nem használtak Hemmit, maga a kereskedelmi minisz ter buzdíto tta a szcn:í tuHt, hogy a Hirvényt mielöbb szavazza
meg, mer t nem tudja - igy moud:i - vajjon máskép lehet-e szerencséj lik a tör vényt készen látni, és ha az jeleu alakjtiban hiányos is, majd későbben níémek jaYitására. l'riiclön a tön·ény meg volt szavazva, nagy
számu özvegyek, kik celdig a Mzalú kercskc<lésböl éltek, a királynchuz
mentek, hogy a nemes fej edelemnő irgalmát felkeltsék. Ez nem használt,
valamint a királyhoz a házaJók által bcuyujtott folyamodvány sem. Ép
oly sikertelen maradt a helybeli hitközség két tagjának kihallgatása a

királynál, miclöu a törvény már közzé volt té1·e a hi1·atalos .lapban. E kihallgat:lsnak a:.~ volt a czélja, hogy a tölTény hat ha1·i elhalaszbh-lit esz·
közöljék ki , vagy, ha e:.~ lehetetlen 1·olna, a komuínyt arra indítsák, hogy a
keuyeriiket ve~ztett sok ezerre menö házaló csahídokat alkalmas rendszaIJ:.í.lyok illtal az éhségtől megóvja. Egyet sem érhettek el a kihallgatáson
ámbár a szcrencsétlenek sajnálancló sonm a lcgösziutébb szánalomra gerjesztette a királynak szivét. És igy az 188±. :Í1n·ilis 1-13-i törvény ,·égrchajtatott L:s a mai napig dr:ikóí szigorral kezeltetik.
"\.. házal:'tsi törvény által előidézett kétségbeesés és ijedtség leírhatatlan Yolt. Az életfcnutart:ísi módjnktól hirtelen megfosztott családfők mintegy
öriilten rohautak az utcúkon és ostromolták a gazdagokat és jómóduakat,

mint a földmivelés, a kertészet, a házi ipar termékeivel és a miudennapi

hogy segítsék, hogy ezreket megmcutsenek az e'hh a Jáltól · Mielött a kelet.

használat egyéb tárgyaival kereskednek, tehát Jászváros, Roman, Botosani,

,
'k t C\·ékenyst:güket' JászvárosbanDávid
kezö segélybizottsagok
megk·ez dh c·ttc·
,
.. h·tz·do
, . ..uno'Y1lkossa
.
: 1ett, unomau
. ban Mcrau Lebu az utczan meghalt,
HaJllll
' '
" Yott magahoz
.
. Jál e'kot, Bacaúban szintén éhen halt
lllert öt uapin·
uem
tap

Bacaú s más városokban, ezen kereskedésükben is meggátoltattak, mig
keresztények - benszülöttek épugy mint idegenek - ezen és más a törvény
eladhatnak. Lehetetlen még a legcsekélyebb részét is fölsorolni azon cse-

Nutc házaló, " egy öreg KolJer ncvü asszony t ' k'l vak férJ'ét és több gyer·
mckét h:ízal:ís által tartott fen, inség és kétségbeesés betegágyra vetett.

teknek, melyekben a zsidók a házalásról szóló törvéuy állítólagos mega~gl!se miatt megbiintettettek. Egy rendör lát egy zsidót, a mint megren·

Ez rsak uehány a napi sajtó !íltal köztudomásra jött eset.
' bizottstÍgok febelatul azt tűzte'k k"l ma"crukn$k '
A scgélvzö

által világosan megtiltott árukat szabadon és akadálytalauul vehetnek és

• ;-;;zf:~<LB. lS:)(;,·
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ré,ziut a ]Jillanatnyi inséget cnyhítsék, részint a kivándorhí sra szcn~ zze
uck eszközöket. A házalási törvény által sújtott családok mind örömmel
kinlnd01·olt ak volna,_l1a elláthatttik volna a szhkséges eszközökk el. Fáj(lalom. az összegyüjtött pénzösszegek sokkal csekélyebbek voltak , hogy scm
minduyájának mcgmeutésére elég lett volna. l~s igy a leg több házalóc~al ád

.\ ZSIDÓK JJi<;T.YZE'l'E R0.\1.\XL.\.R.\.\i

\ IH Hl.l'\1 Kn.\'n

Rl·o>;szrs

nak meg az eszkiizök, hogy egy \'Úrosbúl egyszerr<' 200

ÚTA.

f):J:J

:JOO vagy (ijJ,J,

<"saládot kiv:imlorolni ~egíthessünk. Az orsztl;;, 1nely sem tiikékben semmn u-

kaerőben nem bővelkedik, csakhamar érczné az adóthetök fogyatkoz:bát
és kényszeriilnc, emberségescbben bámli a >~sidókkal, hogy mi:ndenféle iin-

visszama radt, hogy életüket inség és szhkölködésck közt tengcssék. A V<Í-

lu1uykrdé:<ck és korl:ltozú törvén,,·ek tiltal kivándorlást·a ne készh·ssr.

rosokban -

Czélzatos és az említett módon létesített kivándorhis lényegesen j ti rnlhatna
mai helyzetünk javíblsáho7..

mert fa!tm ma napság csak kevés zsidó él már -

iszony u

módon terjed a szegénység, a foglalkozás és kereset nclküliek száma liap-

A berlini szerzödés által bennlink ébres:r,tctt azon remény. hogy

ról 11apm nö, a számos kor!Mozó törvények a zsidók korábbi jól étét telje-

11

sen tönkre tették. Romániának miuden nagyobb zsidó községe m a c:~.reke t

romániai konmíny majrl általa indítva érzi magtlt, \'allásunk iránt júakarú

számít kcbhlbcn, kik alamizsnából élnek. Romániában vannak még tlí.gas,

figyelemmel viseltetni, sziuténnem teljesedett. Igaz, hogy valláws sznkásaink

mi,-eletlen földek,

gyakorlatában semmi módon nem gátoltatnuk, mert c,;ak kivétclkepen Wr-

melyelmek mivelése a szerencsétleneknek elcgemlö

élelmet, az államnak pedig a jólét üj forrásait megszerezhetuék, dc a zsidók

ténik, hogy a hatóság: néha valláso:; szabacls:lgnnkat is megsérti, miut ez

ir:lnti gyülöletből ezen foldeket sivatagg:í. változni engedik és nyugod-

tm,al Darabaniban (a dorohoitíi kerületben) történt, hol az Ctlf/e'.:i,·/r)

tan nhik, hogy sülyed ezer meg ezer

munkára hajlandó

és

képes

ember koldussá. A nem honosított zsidó Romániában nem lehet földmivelö,
minthogy még a városon kivüli tartózkodás is meg van neki tiltva.
Tényleg 11i11cs hivatás, nincs foglalkozás, melyet a romániai :~,sidó
szabadon cs akadályozatlanul gyakorolhatna. Önkény vagy tölTény minden Y>íllalatában meggátolják és igy lJlegmagyarázható,

liil-

pM a zsid ók egy részét arra kényszerítették, hogy a város~a körül árkot

és töltést készítsenek, állítólag a marhavész elhárítása végett. az imahüzban gyülekezett részt pedig kifüstöltették s kiáltás és lárma által az ábit:ttban báborított{tk. Nagyjában mondhatjuk, hogy akadálytahl.llul gyakorolhatjuk zsidó vallásunkat, de nagyon sajnálandó, hogy a korm:iny nem
segit bennünket elő községeink szervezésében s jól!!konysági intézeteink,

hogy mindenki

valamint iskoláink oly fólszerelésében, hogy czéljuknak teljesen megfelel-

kész elhagyni Romániát és üdvét más országban keresni. Szerencse vol11a

hessenek. A zsidó község Ronuini,iban nem jogi személy. enm:lfognt ninc.;

a távozókra és a maradókra, ha oly magasságban lehetne p énztökét sze-

joga ingatlanokat szerczni és eladni, hagyományokat elfogadni, kölcsönii-

rczni, hogy azzal a kivándorlás nagymértékben organizáltathatnék Alap-

ket föh·enui; tagjaitól sem köz,-etctleu, scm küzvetrtt adút nem szedhet:

talan az attól \' aló félelem, hogy csak a munkára képE·s elemek hagy nák

nagy nehezen fenntartott iskolái, még akkor is, ruidön az állam mimlen

el az országot és csak a munkára képtelenek maraduának hátra, a mi!Jöl

követelmém-einek megfelelnek, magánintl:zeti jelleggel bírnak. Az egye-

az következnék, hogy a jelennyomor-állapot terjedelemben csökkennc ugya11,

tem, a

de intenzíve gyarapoduék. Azért alaptalan, mert a kivándorlók bizonyárn

telé\'el a zsidók teljesen ki \'amtak zúrva mimlazon spec:1.iális és szakis-

gim~áziumok,

licenmok, konzcrmtóriumok és elemi iskolák kivé-

uliután az tij hazában bizto~

kohíkból , melyeket az állam fenntart, és melyekbc mindcn keresztény

exisztencziát alapítottak maguknak, hátramaradt rokonaikat vagy isme-

ino·ycn vetetik fcil. Szintugy nem \'ehetök föl intenuítnsba és soha stipen-

-

már most is sok példa van rá -

rőseiket maguk után vonuák, hogy valamely módou, tulsigosan nagy
áldozatok 11élklil, gondoskodjanak róluk. De ha ez utóbbi föltevés nem i~
valósulna meg, mindazonáltal egy uagyobb arányokban orgauizált kiníndorlis tagadhatatlan hasznosságn volna ránk nézve. A románok mindig
azt állitják, hogy közUttük arányhtg tiibb zsid<'> él, mint minden m:b cnrópai
államban és hogy számuk ink>íbb növekedik mint fogy. Ha a:r,t vetjük
ellenükbe, hogy hiszen naponta számos család kivándorol, ezt kereken tagadják. Már most ily tagadás csak addig lehetséges, mig egy városból
évenkint 30-50 család kivándorol, minthogy a hiány a születc:sek, házasodások stb. által pótoltatik. De mtÍRkép állna a rlolog, ha

:tl'l':l

vnln:l·

di~mot nem kaphatnak.

Jóllehet tehtit az tíllam a zsidó ifjuság

kiké!'~é

~Jröl vajmi keveset gomloskodik. sőt annak menuél jobban megneheztti a

tannl{tst, 1nindaznmiltal nem akar bennünket abban segíteni, hogy saját
, tentar
,
t sunk , .a melyek annál nélkülözhetetlenebiskolákat alapíbmnk cs
.
.
•
•
1 •
meg
az cJem i iskolák sem vesznek fel zstbel· miwlhuo·v nemely
,·aro:<ban
'•
"·
·
. •
· k Jában sem nyujtatik • alkalom,
Ll út, Js n z:; i dó tanulóknak egy 11 Y11van os 18 0
,
. k o'
H a t.',ts t · Ha arra volnának
hogy
hogy ,-allasnkbau
nyerJene
. eszközewk,
,
,
. ..
. . . és kézmüiskolákat ts alapttsunk es ha
a;r. elemi iskolákorr kt,•ul meg tpat,
•~-1tt ._:
· k k"lföld" mestersegre ........ ao.w
leO'ahtbb k•:pesek ,-olmluk gyermekem et u
on
á d lt .fj t
"
'd"b
t"bb Uomániából oda v n oro l o
a béesi Allianz ujabb 1 0 en °
-il*

oltalm:t al:í vett L:H dcrL:k mcstc rekhc~~; :t<lta fanit<l~ vL'gctt, dc ;1~~; Allian~~;,
f:ljd:llom, llL'IIt bir ~ok:tt tcu11i c tckiJttdbcu

akkor nemc~ak gyerme-
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keilik '~cllcmi kiképzL'sc köriil wkat tehctm1nk, hanem ahhoz is hozz:í

kö~s,:gcinkkcl, s;~,olgaljon a kövctkc"'ij adat. Egy portug0z (Rzefar:idiJ

ho~y a SL'rdülö nemzeMket a uyomortól és inségtöl megó1•juk.
K<iz~égcink szabJ]) oz:lsa és a kormán) által cliHmerésc azonkivlll arra is
teHnt' k.L'pcsckkc', hogy szcgt'uycinkről jobban gomloskodhassu11k, mi 11 t-

hitsorsosnnk, Kaoli 1885. febrn:ir havúbnn hirtelen meghalt. Végrendeletében n;~, t tal:tlták, hogy egy 50 -GO,OOO frankot érö házá t a
spauyol-zsirló hitközségnek finiskolaja Rzánnlra hagyományozta. Nrm

j:irulmiuk,

sct ,, most lehetséges. Községcink organi:d.cziój~t, mcly a komt~íny t:.lmogat:ba llélkiH kercsztiih·ihctctlcn, mert csak ö aclhatj:t meg 11ekik a jogi s~e
mély minöst'gét, s~intén nem csekély mL'rtL'kbcn járulhatua ho~zá, hogy
mai helyzt•tiink jantljon.

volt sc m nrje, sem gyermeke, de testl·érei, kik iirökösödési jogukban
mcgsc'rtve hitták magukat, tiltakoztak a ' '«'grendelct ezen pontja ellen r's
a helyLeli törvényszék kijelentette, hogy az egész vagyon a"' örökösök«:,
mert a kii;~,ség nem jogi személy és en nélfogva nem örökölhet.

Tan ügy •

•Jel en lll L'lllOrandum 1885-i október elejélt iratott, kevés~el az
oktúber l í
:l 9-én történt ismeretes kiutasít:ísok előtt. Póthisúl még a kö-

Yetkl'zőkct jegy~em meg. A G2 5. laphoz : A rom,tn alkotmány kétharmadnyi
tiibhséget csak alkotmá!lymödosíttís vagy miuisztervád esctére ir elő. A 7.
ezikk múdo~ítása. alkalmával a knmara a honosit~ísi folyamodványokra
i,; kivánta tlirvényre emelni a

2

/ 3 -nyi többség föltételét, de ez cllc
11 föllépett Bratianu J. l 87 9. október 7 - 19-L'u tartott beszédében és óva intette
a kamar:ít iJ_,. hatarozat hozatalától, mert akkor bizonyos, hogy a nagy-

A JőYú1·osi talmud-tóra tanulr.J<myaga.
Az 188 6/ 7. tnuévre a pesti izr. hitközség talmud-tóra intézetébe
összeseu 89 tanuló iratkozott be (taval 7 il). A tanulúk ezen összegéhez
a főv>hosi iskolák a követkm<Ö kimutabts szerint jarultak hozzá:
az V. kerlileti államgimnázium
13 tanulóval
a YII.

24

a reform át us gimnázium
~ígostai

hatalmak Homania függetle11ségét nem itimernék eL Utólag a zsidók rod-

az

Hám mégis meglett a

" IV. keriileti rc:iliskola
az Y.
n. \'III.
a YI.
» polgári iskola
a IX.

határozat, anélkii!, hogy Európában észre,·ctték

rolna. A határozat csak a szemitus házi rcll(ljében áll ugyan, ele ngyanazou erővel hir, miutha az alkotmánybau állana.
A

G~~-

zsidó katona

lapho;\. Nevezetes

cseü·ől

értesliitem

a

minap.

Bacaübúl már másfél év úta önkéntes gyaná t szol11

g:Ut a hadseregbcJI. Az l 885. deczember ben tartott egy

:~lkálnulból

a

Egy

had't'reghöl

elbocs:íttatott,

katonai

inspekc~iú

pateusébc

pedig

azt jegyezte'k meg, hogy a soroz:lsi törvény tilalma ellenére önkéntesnek
soroztatott be. A legközelebbi sorozúsnál ujra besorozták mc'o· r>cdi"
k oz
.. l egenyne.
k l'
'
b
o
tm·om évig tartó szolgálattal.
A 629. laphoz. Az 1885. október végén kiutasitott Dr. Schwarzfeld E. Brüsselbe!l régezte J·ogi t
l á
·
· ·
~
auu m nymt, mmtau Já~zvárosban egy
ottani líceumbau megnyerte az érettségi Lizonyitnlnyt. de mint nc ;
11
honositott zsidó nem gyakorolhatta az iigvvéd 81:get, .;n JJá,r·<" z
J
..... 1
u,
országbau
aztiletett és soha idegen hatalom ótalma alatt nem állott.
• A 6 31. laphoz. A kihallgatáson részt vett ezen sorok irója és a
honoaJtott Dr. Stem Adolf, ügyvéd.
A 633. laphoz. Annak megvil:lgit:lRául, _hogy bálll'k ·.t

kon111lny

hitv.

el'",

gimnázium
14
l

o
8
.í

a Roeser-fL'Ic kereskedelmi iskoln
a polgári társas kereskedelmi iskola
:t IV. ker. rajziskola

1
l

A kegyesreneli g;imnáziumból és a mintagimuázinmból nem já.1· a
tahnnc1-tóráua tanuló. A kiizépiskoHk fels[) oszhílyaiból (az V-iktől kezdve)
5 tanul•'> van. A jelen tauulók köziil 28-an tam! is jártak a talmud-tóra
intézetbe, 61-en njonnnn iratkoztak be.

I:;;kolai

-r.

értesitők.

Tudtommal mindössze öt zsidó tanintézetünk van, mely nem néptskola. Ezekről akarunk eznttal értesitöik alapján röviden megemlékezni •
A futjai izr. hitközség Jl"lgári iskolát is tart fönn. A négy.osztá.lyba.
járt 18+21+7+8=58 fiu, 54 zsidó, 4 keresztény; pótvizsgálatra

G:Hi
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fi 37

utasittatott 5, ismétlésre 1, a mi kedvező eredmény; bajai volt 3 2, vidéki 2 6. Az iskolában szemhatonként isteni tisztelet és szónoklat tarta-

anyagi basisa, a tanulóktól szedett tanelijak képezték az eg_,·edüli bcn;-

tik, melyen a zsidó tanulők megjelenni tartoznak. A hit- és erkölcstau

teli es fedezeti forrást. De nem is szornlt egyéb segélyforrásokra . me rt az
iskolai budget nagyon csekély volt, a tanárok, kik egyszersmind népi,-kolai tanitók is voltak, hetenként 36-42 órán át izzadtak a túltiimött
ORztályokban. Ezen mizeriákon kivül még sokkal nagyoblJ és Bzomoritr'>bb
bttj volt, hogy magyar szó és magyar n.velv a tanuJók és a tanitók tiiblisége előtt barbar nyelv volt, melynek megtanulása árulás lett volna az
akkori Bachimádók szemébelL Ezen sivár és mag.var nemzetellenes állapotok tartottak egészen a hatvanas évek Vl:geig, mikor a btír nem magyar
ajkú, de magya1· érzelmií bitközségi tagok az iskolát jobb és magyar
irányba terelték, a reáliskola részére magyar tanárt acquiráltak, a tamírok heti óraszámát 3 O-ra szállitott~ik le és fizetésöket is itt cel dig nem ismert horribilis összegre : 7 OO frtra emelték.

tanterve sziutén közöltetik; föltünő, hogy a hibliát a 4. osztályban németre fordítják, alkalmasint a német nyelv gyakorlására, pedig ez helytelen ; erre való a német 5 tanóra hetenként ; ha ennyi időből nem futja ki,
toldják meg a tauidőt egy órával. Gyanakszunh, hogy a bajaiak eljárása a
bibliai tauitás kárára van ; a gondos statisztikai táblázatból ugyanis kitiiuik,
hogy 48 tanuló csupán magyarul beszél, csak l O magyarul és németül.
Ehhez nem kell egyéb magyarázat. Az iskolai könyvtár az idén vétel utján nem gyarapodott, ugy látszik, kellő alap híján. Szükséges volna, hogy
az iskolaszék mü1den tanulótól kivétel nélkül 30-50 kr. díjat követelne
a beiráskor ifjusági könyvtár gyarapítására. Más polgári iskolában igy
tettek hasonlóan. Az igazgató Stekler Samu, a tanárok Gerlóezi Gyula,

tőseink is ugy akalják: foglaló a jövőre, minden esetre elő emlékjele egy

»Ezen átalakuláshoz füződött később 18 7 7 -ben a reáliskola telje•
elválasztása a népiskolátóL A tanárok heti óra száma ujra leszállittatott,
dc fizetés tekintetében nem állt be javulás. Ujra következett egy 6 évi
lassu fejlődés , mig az 188 3-ban hozott országos középiskolai törvén)' az
iskola fejlődésének uj hatalmas lendületet adott. Az addig fennállott 3
osztályt kellett a negyedikkel megtolclaui, hogy miut középiskola fennmaradhasson, ezen kiegészítés uj tanerőket is igényelt, ezek alkalmaztathatását csakis egyes jótevők kegyes adományai és a magas kormány á.ltal nyujtott segély tették lehetövé.
»Ma az iskola el van látva kellő számu és kellő minösitéssel biró
tanerőkkel, tanszerek dolgában sem panaszkodhatunk, a tanári és ifjusági
könyvtár folytouosan gyarapszik, a tauárok már nem roskadnn.k le a titlterheltetés által, mert a heti órák száma már csak l - 2 órával haladja

vidéki kis zsidó község ritka áldozatkészségének és még ritkább kulturális és hazafias ambicziójának. Uraim, le a kalappal! . .

híl ·a törvenyés maximumot.
»A tanterv ragaszkodik hi1en a törvények, ministeri rendeletek és

Midőn ezuttal először mutatjuk be a zsidó középiskolát olvaBóiuk-

utasitások tUtal előirt szabványokhoz, a tanmód a pedagogia legujabb m.ídszereit követi, egyszóval iskolánk szellemileg bátran kiállhatja a versenyt
más hasonrangn intézettel, magyarság tekintetében vetekedhetik bármely
felvidéki ktizépiskolával, hazafias érziiletben pedig Dcbreczen sem mulja
felül. H,á nem tudna ismerni az ezen 20 év előtt « i~kolának csufolt :t
germanizált és germanizáló iutézetre, ki két rvtized úta községUnk álla-

Kohn Lajos, IValder J ak ab. Sem a franczia, sem a latin, mint rendkivüli
tantárgy nem taníttatik, pedig miudkettöre szükség van a polgári iskolában.
A nagy-hmizsai izr. hitközségnek lce1·eslcedelmi iskoláj a is van két
osztálylyal, melybe járt 41+ 3 5= 7 6, két katholikust kivéve, miud zsídó.
Az 1. osztályban bukott 8, a 2-ban 3. Tauterv nincs közölve, amijövőre
reméljük, pótolva lesz. Az iskola belső életéből alig tudunk meg valamit -

igaz, volt iskolai takarEikpénztára s az 1. oszt. az év végén benn-

hagyott 3 7 frt 9 7 krt. Van áruminta-gyüjtemény. tanár Kellert Lajos.

Igazgató Bún Samu,

A vágujhelyi iz·l'. Teálislcola egyetlen zsidó középiskolánk. Ha tehe-

nak, alig tehetünk jobbat, mintha öket r;s magunkat dr. Mahler igazgntú
szakavatott kalauzolására bizzuk
»Közel 25 éve, írja dr. Mahlrr az ~:rteHitö bevezetésében, hogy hit-

közs~gi.1nk intéző körei oly iskola fel3Jlit{1sához fogtak, mely a kereskedelmi pályára készülö gyermekeiknek a megkivánt ismereteket nyujtsa, és
ne kényszerlUjenek serdülő fiaikat távoli nagy városokb
· nu· a
.
a 1n1"ld em,
tetemes
költsegek mellett még baJ·J· al és fáradsággal
ll'or
1's
•
·
. J'ár t , mer t a'
vasutat, sőt rendes postai ösHzeköttetést is csak hirből ismertek. Alapitot-

~k tehát

reáliskolát, előbb l majd 2, és kesőbb Mrom osztálylyal, alapttották , - de alap ne'lk"!
. k·o lá uak nem volt semminemti
u ' mer t az lS

potúról és szellemi ha1ad,lst1ról nem szerzett tndomt1st.
»Egyben hanyatlott kiizségünk, t. i. jólét dolgábau, a vagyonosabb
elemek a fövtirosokba széledtek, helyiiket elfoglalták a vidékről beözöu·
lött szegények, kik az iskola ked\·eert ide telepedtek és t\j teherrelsujtják
a hitközsc~get és az iskolát.
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»Egy tekintetben pedig

IDlt

fi 3!J

is ott Yagynnk, a hol 24 év\'úl ezelőtt

ma sincs az iskoMnak semmi nemii. fundnsa, ma is tanpénzekből fcdeú
é\·i szükségletét, melynek java rés:1.ét, vicleki i\Iózes-vallásu és helybeli keresztény tanuJók fizetile Nem a hitki5;~ség elöljáróságának és iskola bizott~ágának jó akarah1n mtllt az iskolaalap elö nem teremtése, a !ütköz-

ség, mely a nép- és polgári leányiskola sziikségleteinek fedezéséről is gondoskodik, 11em képes nagyobb áldozatot hozni a Teáliskol:íuak, mint a
meanyit a hitközst'gi tagok iskolánkat lá togat<) gyermekeik után tantlij

(5 O- 6 O fr t) fejében fizetnek. Ez az oka, hogy hazánk egyedüli MózesYalhísn középiskol:ija tanpénzekböJ tcngöclik, rz az oka, hogy sem i~kolrt
Rem nyugdíj alapunk nincsen, ez az oka. hogy buzgó, önfelaldozú, hnllszerrtö és hazafiasan miiködő okleveleo köz<:piskolai tanáraink évi G00-

700 frtnyi jaYadalmazásbau részesiiluck, mcly Jh:et<:s a többi hazai középií<koUukdl a szolgát illeti, ha a lak\st, fíítést t:s világítást számit<í~ba
Yesszi.ik. eltckiutve még attól, hogy tanáraink bivcu teljesitett kiiteless,:g
által munkaképtclenekké vált kornkban csak koldusbotra támas~kod
hatnak.
»A mily s:~.épnek és fényesnek er·~eteltem intézetünk szellemi :lllapotát, ol,Y ridegnek rJs sötétnek mutattam he anyagi oldalát. De koníntsem e~tem tuldsba, hanem inkább takargattam némely kirívóbb foltot.
nehogy szi\-es olvasóim, kiknek legnagyobb része csak «értesitőnkböl»
iemeri ÍRkolánkat. már elöre mondják ki a hajt gyógyíthatatlannak, még
mieliítt kisérlet történt volna annak on-o~lás:íra. Az ,:n s:wrény javaslatom YOlna: Alakuljon helyben egy 1,Joiizépiskolai-egyesülctlt, rnelynek c~oAlja
volna az itt 24 ,:v óta fennálló reáliskohlnak JH:nzalapot teremteni. Álljanak ezen alakitandó egyesület élcre községlhtk tagjai, szólitBák fel pártolásra intézetünk ,-olt tanítványait, kiknek szama ezerre megy, és kik
közül RzÜmosan intézetünknek köszönik jóléttik alapkövét, hivják fel országszerte lakó gazdagabb bitsorsosaink figyelmet ezen egyetlen hazai
zsidó krizepiskohíra, mely annyira érdemli a pt\rtohíst és annyira szorul
segítségre. Biztos meggyőződésem, lwgy ha értelmiségünk clöaclott javaölatomat magáévá teszi, és alapító, rendes és p:trtoló tagokból >Hló középiskolai egyesületet alakit, akkor röYid egy év alatt oly alapot teremt,
me! y iskolánk létét függetlenitené a tanpénzek íiuctuatiójlltól. «
Az igazgató egyszerü és ezért praktikus terve méltán megérdemli
az illetök osztatlan figyelmét. Nem hiszszlik ugyan, hogy egyetlen év elég
volna a szükséges alap megteremtésérc ; dc bizonyos, hogy elég a komoly
akczió megindítására. Az intézet volt növendékei, de Magyarország zsidósága általában nem fogja magára hagyni c derék hitközséget, mely miclön

erejét megbaladó :il elozatok :irán az egyetlen zsidó középiskohi t imm<Ír
negyed század óta fönntartja, nemcsak a nemzeti. ele a felekezeti ügynek
is tesz szolgálatot.
V\Tiedermann kir. tan. és tankerületi föigazgató hi\-atalos h\togatúsa
ut<ln »az intézet hazafias miiködése és szellemi halachba fölött teljes megelégedését nyil ván i tá. «
Az iskolaszék tagjai: dr. Bortstiebcr Lnjo~ elnök, Donáth József,
dr. l~liás Armiu, Felhert Lipót, Fiscbbof 1\f. H., Herzfeld :Mór, IIerzog J.
K., Lieblich Mór, Lövingcr Armiu, dr. S01menfcld BcrnM, Sonncufelcl
Dániel, 'Veisse ,József, \Tister Lipót. - .\. tauszemélyzet: dr. 1\Jahler
Miksa igazgató; rendes tanárok: David~on Lnjos, l~nrlrei Árpád, Frank!
Ignácz, Perényi Vilmos, helyettes tanár : Gásp~lr Károly.
A közlött tananyaghoz érdrmileg Jtinrs észre\-ételünk. Sajmiljuk,
hogy még Arany Toldiját sem olvassák egészen, ele fájdalom, az ország
legtöbb középiskolájában ragaszkodnak még a dirib-darab olmsmánybllz.
Hogy miért basználják az I. osztályban Ihászt, a II. és III. ellenben lll<Ír
Szvorényit, holott az I-ben is Szvorényit, vagy a II. és III-ban is Ihászt
használhatnák- ami a szülőkre megtakari tással is járna- nem értjiik.
Hittauból nemcsak a zsidó, hanem a r. kath. tananyag is közöh-c vnn, a
mi felek. intézet részéről nálunk 1\Iagyarorsztlgon páratlan eljárás. Xem
mintba nem helyeselnök; sőt épen. Csak ar. a kár, hogy nem tőllink tanulnak felekezeti türelmességet világszerte.
köny\'Í•Íl'rÓ]
a IIUI"'a
ve]Ö>' . rÖ\'Íclségében
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mintaszerli. Elmondja a könyvtár gyarapodását s az olvasok szamat cs
megcmliti névszerint a legszorgalmasabb olvasókat és a legolvasot~a~b
müvcket. A tanári könyvtár alapitásához csak taval fogtak s az 1deu
rá 9 0 frtot lü\ltöttek, ugyanennyivel gyarapitottíLk a tanszergylljteményt.
A jótékonysági rovat, ugy emlékszünk, taval gazdagabb . volt: ~-\.
r·
· l"d'
FelsömagyarországJ· h.bzmwc
o es1· E'gylet 2~.., fr·t e',· 1 tlb · könvmJándeka•
nak hovaforeli tás a e 1·ovat egyetlen tárgya.
Beiratkozott a 4 osztályba összeseu 35+:>2+17+10 =94, a
mi tavalhoz képest 7° o gyarapodas; e,- n•geu maradt 87 · J'alltísra
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f.

KÚTFŐK.
~liuiRzteri reJHleletek az anyakönyvi keriiietek ügyében.

lOG.

s:~..

Yalhis és közoktaülsiigyi magyar kir. minister.
28,895. sz.
Hajdu vármegye közigazgatási bizottsugához egyielejiileg intézett
rendeletemmel megengedtem, hogy Földes és Tetétlen községek az izr.
auyakönyvi iigy rendezése túrgyában 1885. évi november hó 13-áu 1924.
el u. sz. a kiadott szabályrendeletem mellékletének 3 7 4. száma alatt felvett
püspökladányi kerülettől elkülönítve Földes székhelylyel külön önálló izr.
anyakönyvi kerületet képezzenek.
Budapest, 1886. szeptember 21.
Trefort, s. k.
l 07. sz.

Vallás és közoktatási magyar kir. minister.
28,59 í szám.
Szepesmegye közig. bizottságához.
Mult évi uov. hó 13-án UÍ24. ein. sz. a. kiadott szabályrendeletem
mellékleteként közölt kimutatás 279. és 282. sorszám alatt a poprádi izr.
anyakrinyvi kerillethe osztott következő községeket: u. m. Szepes-Szomha.t,
~agyszalók, lJjleszna. Batizfalu, Jánosi, Szt.-András, Felka, Lnzsione,
Gerlachfalu. 1\iiklósfalu, Stohla, Mengusfalu, :\lahalfalu, Sunyava, Felső
Alsó-Hozelesz, Küsócz, Sztrabócz, H01·ko és Primócz községeket, e részbeli
indokolt kérelmlik folytán a nevezett anyakönyvi kertiletből kikebelezendöknek és a lwufalvi izr. anyakönyvi kerülethez, hová a beosztás előtt is tartor.tak, visszacsatolandólmak találtam.
lviiről ezennel, hivatkozva f. évi j11lius 13-áu -±G'/. sz. a. kelt jelentésére, további intézkedés végett tndósitom.
Budapest, 1:-:>86. október l.
Trefort, s. k.

B. EötvöR József !erei••.
108. sz.
A zemplénmegyci összes izr. hitközségek kdpviselöi által 1868-clik ,:,j
ápril 22. éR 23-áu taTtott értekezlet folytán a mllás- és ktizoktatási mini5zter ur Ö Excellentiájához inté:~.ett hála- s Lizalmi feliratra, 1 ál asz ul
a következö kegyes l ei l' n t éTkezett :
Vallás- és közoktatási magyar kir. miniszter. 4:)2. eln.
Ö1·ömmel olvastam, uraim, folyó é1'i ápril hó 23-áu hozztim intézett
szives bizalmi feliratukat, mert nagy sulyt fektetek azon kiiriilmc~nyrc,
hogy önökuél is erös azon meggyőzéídés, lwgy e haza izraelita IJonpolg;í-

•

KG'l'Ff)h.

(i ~:1

raiuak klizligyei ölirgŐfiCn a readczL;st megkiduj<ik, s hogy üniik is akk,:ut
nyilatkowak feliratukban, hogy az cgycajogusítás nagy cl ,-JJJCk gyüzclnw
után a befejezetlen mararlt mií cRak akkor dlhatik gyiimiiksözijn: 1:,; :1;r.
egészre ]l(!zve ii.dvössé, ha egyszcrsmiml oly alap tahiltatik, melyre a ha;r.;t
1núzes vallásn lakosai hitfelekezeti ,qctlik épiiletét szi lárdan meg,·cthctik.
Teljesen o~ztom éu is azon meggyőzödésüket, hogy a Yal!ásoss<ig >L
hazafisag és polgáriasodással igen jól megfér és örülök, hogy i>nök is bizalommal üdvözlik a rö1·id idő mulva egybegyülendő izraelita congressust,
melynek a;~ lesz czelja éH muukakiirc, hogy a hazai izraeliták »rrc unl.mmáuyzat alkolnuíuyos elve szen'nt maguknt hitl;;ii:ségileg s.ocn·ezni, l.·rh.w!gl~ tonodai és közvagyoni intézményei!" felell " kor és rt fur:a ig,:nyeinef• mt!J.ti·lelű
leg 1'elulell"ezni fognak.«

A haza, a törvduyhoz~is és az alkotuuíuyos kormány a polgári kLitclcsséguek teljesítésén kivül csakis ezt ní.Jja az izraelitliktól és az ezeket
törYényescn kép,iselő cougressustól, melynek a mcgoldaudr'o feladatok tc·rmé,;zeténél fogva csakis ez lehet jog- és miiködé;i küre.
lviidőn az alkotmányos kormúny a liirvényhozás ;\l tal eldbe szabott
feladat megoldásúra az első lépést mcgtettc, tisztában Y olt mag:í ml az
il·áJJt, hogy a hazai izmelitálc hitkti.oségi, ldizoldatási és alapítváJtHi ügyeinek
iinl~o1'mányzcrti hizigazgatási rendezésévtl a vallásos 1/ll'fJ!JYŐződht, n hitéletel
és a vallás tonait l~apcsolalba lw.oni egyáltalún ,zem lehtt, minthogy c dolgok

sem az ;íl!am, sem a tön·ényhozás, scm a c·ongrc"us intézkcd,:si kliréi.H·
soha uem tartozhatnak
Annál keYésbbé jöhetnek e dolgok h:nlés ahi, mentlíl kétségtelt-nebbül áll az, hogy épen e bazúnak törvényei a ntlh\sos mcggyőzödé,;nck
,:s hitéletnek mincleunemü pressio kiz;\ nis;\ qtJ Ya!ú teljes szabadsúg>i t
biztosítják.
Én részemről azon remc:n_,·beu Yagyok, nraim, hogy a lmzai izmclit;\k, megérh'e nagy és szép feladatuk tcrnH:szetét é' abból kifolyo'olag a;r.t
is, hogy közügyeik szervezésénél Yallásról ninc,.; ,;zó, a fo:rliuhoz ~s Hzahad
polo-;\rhoz illő tiirelem és tapintatoss;\g mcllctt meg fogj(tk talülni nzon
üal;ént találkozó alapot, melyen a valitisos ér:~. lile t és hitbeli meggyőzöLlés
leo·kiscbb sérelme nélklil az izraelit(tk admiuistrativ kii>lii:;yci a tiin·ény
;i!~al s:~.entcsített antoaomia alapj;ín a kor ,:, n ha".ui polgári igények
Rzem előtt tarbls,ival nemcsak megohlhat•',k, clP főleg az izraeliták ,:rdekében meg is o!Llamlúk.
~zi ves iidvözlettcl,
Budán, 1811ö. ,:,i In;ljus hó 9-én.
Br. Eúll-ös Józsfj; m. k.
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zsil],',k ii~.l"l:Ul'll. mt•lyct n bt tkm·,•,- ti },', ri.,•! o ls

fl•rjl'll,•lnH:ucn kiiúil. l•'mnl'k 1\ibhek köziif t 1'/.l'l<ct it:ia:

» IHbzk<' \ :tgyok r:i, llt)gy :tznn tl:-:i i':1jhoz tndozom, tncly ~• vil;i~ot lill\~..,
aj:ÍIId<:ko:r, ta a bihli:ÍI :ti, a~. Cl">\llg"l'lionnn:tl, :t z npo,t.>lokk:d, siit m:tg•ÍI :ti
,lé'l.llssa l 1\.•·i~ztussn 1 ... A z,idúk t' B:tk ott ,qn1•k l'rkiiksi ,:s fizikai piszok·
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l~:w, :t hol iikl'l ht>pis~J,itntt:ík.
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lil'f'og:Hl:í, l'g")'dll'n 0rkiilc'i vag-y h:\:t.:tfia" l'n:ny m:rkiil ~l'lll sziikiilkiidtl'k ...
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király Ozcrovi•·~nt a xkup~lin:l tng,i:íd IH'I"<'~.tc ki.

·- llr. ll'n[;<'l'l iigyv,:,1 Kns~l'lhl'll ,:s dr. l'ol111 tan:Íl· HeidellH'J'g:íl.l:ln 'l'okio,
.lap<Íu, l'gy!'!cnH:lll'k jogi kal':Í hoz tn 11:\rok ttl nH•ghivntt:t k.

I•:I:.~:Ís7.b:ttt

az új nilu~zt:i~oknúl tiihl.l :t.~idó 1<'11 I':Írn><i k<:pvi~elö, HCI't•zl'!e,;t'tt Strusslmrylmn :!, ColnHirlmu ~~ .lliihlllltll.<t"IIÚI'/1. :l, /Jisd111'cillcrln·ll

l, lluu<:uwd""'

2, Saa1'1mrybun :1, I:!<dz!JIIr!fh<tu :l, Wfi,,·s•·uburv/)(1/1 l, lnJJII't'ilhdwu ~. l-'1·
l.
1'ru11ln• l\1. Boro~zlól>nn ll hl'l'liui

!JrTRiteimban 2, tlH Sdrirrlwji·nln.•JI
tudós ak1uh•mia tugju lett.

ft'rnllf':·iuors:<Ífllnllt
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U<'l~Hiill'fn•tul par:tnt·~

nokávú. lett llemlll, ~ciw• lnf,:rieur-uu·gp• prPf.. ktHHa; u. n•tul ti~zt.i<'i ld-

tek: Sax Vll.l!Uti igazgatú, ,:H Ntt1Jild fií-:ÍIIllllliigy<:Hz; ll 1'1'1111 lo1ngjlli ld·
tek: • Mel, az államvnRutnk ~ziwliku~n; ll'orms,·r, ll 3. 1-(~·:tlog I'Ud:i~z·:tlj

.\wn :\lhtllltlkl.lan ellt•nbt'n, tm•ly iikl't

Az ol:íh ~.sidúk ugy:tiH'zf. hi'l.<llt)"il:tn:ík, ha iiniik ll'lllllllllnu:lnnk n bnrbarizllllt~, jog la 1:ws:Íg ,:" gyiiliill'l hagynnt:íny:tirúl, t:s l' hely d t tt jog, sznhuds1Íg

t:~ az ig:t:t. kl't't\sJdl~HY$~~g; ntjl\rn tth·tn:tll'k -

fl>d\'C:

tlZül'l'~tllql'k

hi:-~z a kt'l't'szh:ny Pl'köll'sist.lg

t'gynubt !"

Institut de France. Az l. ti. l<'r.·nnk l o l':~id\> tagja \'an ,:s pt'dig
a ftiliratok é,; s:r,,:ptu1lnnulnynk akmlt:mi•íj.ínnk tngjtli: Mil'hel/Jrtfal, Joseph
n.,.mi!OIII'!f, .lult>s Oppl'rl l:~ Ileuri ll"dl;

It

tutlonu\nyok 1\kndttmit\jtlnak

tn;.::jni: 1/alphm, J.ijiJn<llw, '·""!! 1:~ l.ot'lt'!l; nz crkölesi ,:a politikai tudo·
nnlnyok :tkntl,:tni:l.itínnk tagja: AllolpltP Pr.uwl•: nlglll a szt:pmU észetek
:tkllli<:lltití,i!ln:tk tng:ja: htlrt', .AiphonSl' h'otlw·lu'ld,

Doctor· theologiae.

1\lint

It

,J. Chronil'il'·UCll olm>ll!uk,

1\Z

nlt\bnmai

"12:."''"'111 -- l•:gye"iilt-Allnnwk
:4. Hecbt rnbbit Montgomerybeu doctor
tlt•·<~loi!ÍIIt' (llnl'!nt· of' J)ivinity) l'Zimmol rnlulzt:\ t'iil. Az t•g~l'tenuwk
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VE GYES.

mindenesetre példa nélkül Yaló elj árásAt helyeselte Amerikll.lmn mindenki,
Cfak Birmingham Ala, egyik felekezeti lapja, a Christian Advo<:ate, tiltakozott ellene, fölbidn egyuttal a rabbit, hogy a czimet ne fogadj a el.

Zsidó tör·téneti kiállitást rendeznek az angol zsidók Londonhau.
A kitillitás a jö\·ö tavaszszal fog megnyilni s hivatva van lehetö nagy
részét bemutatni annak, a mit a századok rombolása a zsidóság nmltjából
megkimélt. Érthetö, hogy az eddig p<Íratlau kezdeményezés ele sokfelöl a
legnag;·obb érdcklödéssel t{s várakozással tekintenek.

Zsidó statisztika. ~lfganisztánban a zsidó lakosság száma megha-

~UDOMÁNY.

ladja a 40,000-ct ; a fövárosban , Kabulbau, 200 0 zsidó él, többnyire kereskedők; az egész országban 60 zsidó köi:~ég \'ait. A talmwli-rabbinikus
iroLlalmat nem ismerik, egyébként mindenben megegyeznek európai hiti'Orsosaikkal. - E:ohuulban, ország Tud::eHztán és Kina hatádu, Margilan
ne1·ü n\ro::;ban 8-900 zsidó 01, külön negyedben ; van hfírom templomuk
' egy jesib,íjnk, melyet 50 tanuló látogat; kercskedök, selyemgyár tók és

A szombatosok.
Tör·ténetiik, dogmatikájuk és ir·odalmuk.
NEGYEDIK FE.JEZET.

földmh·elök. A tmkomaunok módj<lra öltözködnek. -- B uku kaukazusi
tartonu-íuy fönírosában, KubAbau, 5000 zsiűó lakik, kik a szeftí.rdi rítust
kö>etik é,; azonmohammedánok szokása szerint öltözködnek, a kiknek nyelvét be,;zélik. Ősi hagyományaik szerint azon zsidók utódai, kiket TiglatPiJéser a YIII. században Kr. c. fogs<ígba vitt.

Rabbiképző-intézet Rómában. Olaszországbau Alatri l::lámucl kezdeményezésére 1882 óta a zsidók között nagyobb mozgalom foly, melynek
czélja egy rahbiképzö fölállitása Rómában. Most Marco Martura förabbi,
báró Giuseppe Treus dei Bonjili, Samnel Alatri a római hitk. elnöke és
dr. Romanin-Jacur urakból álló bizottság alakult, mely körlevélben szólit
föl adakodsra. Még csak 4-5000 lire biztos évi jövedelemre van szlikség s az iutézetet meg lehet majd nyitni. A szeminárium fölvételi \'izsgídat
alapján fogaduá be növendekeit, kik három évi kurznsban befejeznék tanulmányaikat.

Az áhitatról. Steiuthai H. berliui egyetemi tanár ily czim[[ értekezését, melynek befefezését e számunk kUzli, T'ajda Béla forditotta magyan·a.
Helyreigazítás. Az októberi fíízet 5G4. lapján az ntnlsó ~orban
»4, ií«, helyett olvasandó: »36,5 :« az 5. sorban alulról
helyett olv. »Szeutirás. «

»Genesis«

III.

A szombato sok erkölcstana. - I ~ten irúnti kötelességek. - Az ember
remleltetése. - Aszketikus nézetek. Biínbánit'. - Emberek iránti kötelességek. - Felebaráti szeretet. Szerénység. Alamizsnálkodás. - Az állatkinzás és részegség kemény elítélése. - Polgári kötelességek. - Szombatos
eschatologia. - A lélek halhatatlansága. - Pokol és paradicsom. - A
halottak első és második feltámadása. Utolsó itélet.

A szomlmtosok erkölcst:1na a legtisztább és legnemesebb,
monclhatni: fenséges. Igaz, nagyjábau nem indul ki új szempoutokbóL Főbb elvei olpnok, melyek már régóta a zsidóságnak
és kereszténységnek közös tulajdona, és csak keíés benne az önálló és eredeti elem. De :1zért tisztelettel meghajlunk azok előtt,
kik ezt az erkölcstant felállították, még inkább azok előtt, 1.-ik a
XVI. század vége felé azt elfog:1clták és szerinte éltek, vagy csak
élni aka1'tak.
Isten iránt »fő parancsolat«-nak ismerték:
Az istent teljes lélekből szeretni.
Csak azt, a mit hagyott, mind megtartani,
Szeretettel, víg ked vvel betölteni. 1)

Erélyesen elitélték azt az álszentes_k~clést, mely ~eéri i~ád
kozással s egyéb külsőségekkel. Az istem tiszteleten mmdeukmek
') 110., TIJ. 44.; v. ö. Móz. V. k. 6., 5. és 10., 12.

MAGYAn-Zswó

SzEMLE,

1886. X. Foz.
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»szüböllegyen jelenléte « ; az ott hallott isteni igének »cselekedettel mut::tssák bizonyságát és szeretettel,« mert:
Nem kell Istennek rest és szines szolga,
Sem késedelmes, sem kedvetlen szolga.
Buzgó és serény, figyelmes fiakat
Kedvez az Isten.

A SZOMBATOSOK.

vall.
.A földi élet múló árnyék; az igazi életre a túlvilágon
ébredünk, annak boldogságn, pedig csak lemondással és szenvecléssel szerezhetö :
Tlhj és sz en vedj isten fia,
Hogy juthasa nagy bódogságba,
Lehess részes drága jóba,
Is ten országába.

A ki Mnben imádkozik, ö imádsága bünülleszen neki. l)
Isten szent nevét:
. . . . nemcsak az esküvésben,
Hanem minden szóhísban, említésben
Hiába ne vegyük egyszer is szánkban,
Méltó ígaz okból csak igazságban. 2)

Azt kell sok háborúsággal
Venned vagy nyavalyák által,
De meglásd, ne ztígolócljál
Se ne sápolódjál!

.Az embernek rendeltetését abban látták, hogy igazán szent
életet folytasson, azaz mindig és mindenben járjon isten útján,
még pedig:
Vigasságban kell abban forgolódni,
Félve, rettegve kell járni,
Mindholtig abban öregblllui
É s napról napra növekedni. 3)

Mivel azonban az ember »igen gyarló sáredény, az gonoszságra hajlandó «, 4 ) tanuljon uralkodni szenveclélyein. Kerülje a
bujaság utálatos bünét, legyen szemérmetes még hitvestársával
szemben is 5) és óvakodjék a földi gyönyörök túlságos élvezetétőL
Örüljön isten adományainn,k és
Étel-italtól legyen jó kedve,
Csakhogy ne éljen gonoszul vele. G)

.Azon komoly, több tekintetben aszketikus nézet szerint,
melyet a szombatosok az élet felől rnn,guknn,k nJkottak, n,z igazán
jámbor, »ez világot rnegutálja, náb mint semmi.« 7) Az ember
tudjon nélkülözni, türni és elviselni, és kivált a v::tllásért szenvedni
is, mert »bódog az az ember, ki az igazságért nyavn,lyát, háborút
') 109., VIII. 1-4. és u. o. IX. 9.
110., I. 4. és u. o. II., 14-16.
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1
)

Mit gondolsz testi inséggel,
Mely úgy mtílik mint ámyék el,
Bánjál csak híven lelkeelelel
[gaz örökséggel. 2)

Hogy szabaelulhasson rninclen földi salaktól és bi'tntöl, az ernber :
Testének is ö megenyhítcsével
Lelkét s7.entelje gyakran böjtöléssel.

3)

Még biztosabb és üdvösebb eszköz erre nézve a bűnbánás és
rnegtérés .
.A ki az igazság útjára térni s azon haladni akar, annak
»poenitentián kell azt elkezdeni.« .A szombatosok a zsidó hagyománynyal azt tanították, hogy isten, látván az emberek gyarlóságát,
kik természeti hajlamaiknál fogva a bűnben elmerülnének, »orvosságul az poenitentiát teremtette. « Ennek pedig igaz módja:
Minden blínnek elhagyása,
Egyszersmind megut:ílása,
Holtig való megbánása.

Osttk n,z üdvezülhet, a ki így megbánja bűneit és azokat sohasem
ismétli. 4 )
•
.A felebaráti szeretetet, egészen zsidó felfogás szermt, oda
magyarázták: »l\Ii neked jó, azt mással is kell mivelnic és:

1
)
8

) 2., 8.; v. ö. a Szombatosok régi könyvét, Kereszt. Magv. XXI. évf. 9. l.
') 10., 5.
1
) 110., I. 8. és 25-6.
1
) 67., 13.
')41., 9.

1)

106., 6.

') 5. 1 8-9.

y,(),

és ll.

•) 110., III. 22.
')J. 109., IV. 4-8. valamint a megtérésről sz616 éneket u. o. VI.;
Babil. talm., Peszáhim ~4-a.
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)lit én m:btól magnmnnk nem kévánok
)[ásnak is olymmal adós nem vagyole

Azt a keresztyén tant ellenben, mely a biblia parancs(tt:
'f>Szeresd feleba ráto(lat lllint tenlllagadat« az cllcns(qrc is kiterjeszti, határozottan \'Ísszautasították, még pedig a zsidók álta,l
is felhozott azon okn:íl fogva, hogy e parancsnak ily mcsszelllenő értellllezése lehetetlent, lllivel olynslllit követel, mit gyarló
elllber liOlll teljesíthet. Már pedig »tö1·vrJny fölött való kAptelm
dolgot liOlll hagy isten senkinek.« 1)
Azért az ellenségre nézve csak annyit véltek jogosan követelhetni, hogy az ember ne gyülöljön, ne legyen haragtartó,
boszúálló, hogy inkább kárt valljon és szenvedjen, semmint pörlekedjék, vagy rosszat roszszal megtoroljon, 2) és hogy tndj:t <'1mondani:

Felfumlkoclott elme, b e lső negéclség szennyjc
Igazság ercjéYel menjen tc tőlcel messze ;
Az dic sőséget istennek adjad mindenbe.
Szilígy, alázatos légy, ha szintéu bölcs volnál is,
Együgyű emberekhez, kik térenelök biiuből is,
Emberséggel szabd magadat, adj pelelát ügy is. 5)

Azon erény azonb:m, melyet a legnagyobbra becsül a régi
szombatosok erkölcstana: az emberszeret, me ly tettekheu nyilv{Lnul. A jótékonyságot nem győzi eléggé magasztalni. Rá utal minclen
a~kalommal, még a hol legkevésbbé várjuk is; mindig ujból
aJálja és dicsőiti és mint a legfontosabb és legszentebb köteles') 110., III. 46-48.

') U. o. I. 6. és IIJ. 42. ; Y. ü. Mózes Ill. k. 19., 17 -l~-, Ba ui!. lal·
mud, Bábá-Kammá 93a, 8áúbát 88b, Jómá 23a sth.
8)

86. 9.
') 110., II. 22-23.

'}41., 12-13. Sziligy-szelíd.
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ségele egyikét mut.ttja be híveinek. S;~,eriute súlyos b[íut követ. cl
»az ki jól tehetne és elmulatja«, 1 ) a ki pedig szükkebliíségMl,
fösvénységből nem segít az ügyefogyottrtkon, az tolvaj, ki istentől
és embertől »ellopja azt, az mivel tartozik.« 2) Azt tanítja. hogy
minrlen ünnepnek egyebek közt az is a rendeltetése, hogy jótékonyságra emlékeztessen, hogy nincsen ünnep, melyet kellően
megülhet az ember, ha egyúttal nem végez jótékony tetteket is.
A szarobatot »illeti szegények táplálása« (fent. 591. l.). A három
föünnepen a zsidó hagyomány szavával mindenkitől követeli:
Örvendjen ö is, mást is örliltessen,
l\Iinden javiból szegcnyt részeltessen ! 3)

Vagy, mint a sátoros ünnepen énekelték :
i\Iost az sátor mellett zsidókkal egy úton
Járván, szegényt segéljlink;
Ruhátalan, rongyos, hideg télre kel ve,
Ne láttassék közöttlink! 4 )

Könyörögjünk azért tiszta, buzgó szüböl
Azokért, kik üldöznek. 3)

Az ember óvakodjék hogy vabmiképen okot ne adjon felcbarátja megkárosítására, »sőt minclennek igazán jót kívánjon « és
lépjen »minden jó segítségre gyors legyen. « 4 ) Szerény en és igényteleniíl fel, s nyájas és előzékeny legyen bárki irányáhan:

szcnm I ' L'O B0R .

Hasonló hathatós intéseket olvasunk mind a többi ünnepekre
való himnusaikban. 5)
Versbe szedett kátéjok külön énekben szól »az alamizsnálkodásról, annak igaz módjáról, rendiről. « 6) Isten előtt legkedvesebb áldozat az alamizsna, melyet kész elméből és víg orczával
adnak, és melyet kell adni mindenkinek, a ki n\szorult, jónak és
gonosznak, »csakhogy inkább az istenfélőnek.« A bí.ínös csak
akkor várhat bocsánatot, ha vétkeit megbánva, tiszta szívből bő
ségesen osztogat alamizsnát, s ennek olyan nagy az ereje, hogy
elhárítja a rossz végzetet. 7 ) Tttnkölteményök ilyképen foglalja
össze az ebbeli kötelességeket:
Tisztelel istent nlinden jószúgoclból, B)
Annak javát, zsengéjét, köverit
1)

110. II. 27.

Y. ö. 109., x. 10.
")70., 8.; v. ü. Misná Ndas=él--séni V, 12. és Szifré, Móz. V . k. 26.,

') F. o. 29.;

H. nrséhez.
') 71., l:l.

")67., 1~.; 65 ., 8.; 73., 17. stb.
6 ) 109., X.

')Egy szombatos újévi ének (73., 17-19.) felhozza a zsidó újévi ima
e tételét: >Megtérés, ima és jótékonyság elhárítják a rossz végzetet. c
') Sal.ctmon Példctb. 3., 9.
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Osztogassad gyakran szegényeknek ;
Gyiijts lilncset magadnak mennybe vele.
El ne fordítsd szegényről orczádat !
Az sántákat és erőtleneket,
Y akokat és minden félszegeket,
Segíts árvákat és özvegyeket.
Mind beszéddel és cselekedettel,
Jó tartással és mind ruházattal,
Tanácsoddal, gond '' iseléseddel,
F<íradsággal és szabaditással. l)

Az emberszeretettel kapcsolatosan tanították az állatokknl
való szelid, jó bánást. Az irgalom terjedjen ki isten minden teremtményére, az oktalan állatra is. Vallásos irodalmuk oly gyakran ismétli e követelést j annyiszor s oly hathatósan inti az
embert, ne legyen irgalmatlan barmokhoz és madarakhoz, hanem
»mindenféle állatokhoz könyörülő szivü legyen «: 2 ) hogy e feltünöen sürű ismétlésben alig csupán elméleti, hanem inkább gyakorlati erkölcstaura kell ismernünk. Környezetükben, úgy látszik,
gonoszúl szoktak bánni a barommal s az állatkínzás napirenden volt.
ValószinülE}g szintén helyi viszonyokból magyarázható ki az
az előbbihez hasonló jelenség, hogy a szombatos énekeskönyv
ismételve, erősen kikel az étel- s italban való mértéktelenség
ellen, nyomatékosan ajálja a józanságot és mint halálos bűnt
keményen elitéli a tobzódást és részegséget. Híveivel elmondatja:
Mérték tartja asztalunk javát,
Józan, szent emberség éli te jódat,
Részegség, tobzódás távol jár onnat,
Mint oly utálat. B)

Más helyen pedig elénekelteti velök, hogy ünnepnapján
Nem testi módra vígadunk,
Sem hiúságokban nem gyönyörködiink,
') 109.,

x.

20-22.

') 109., VI, 15.; v. ö. u. o. X. ll.; 110., li. 23.; 36., 12-15.
82., 4. atb.
1) 82,, 4.

A

SZO~IBATOSOR.

653

Ajándékiddal józam\l és szenttil élünk,
Távol tobzódás részegsé~~; tőliink,
Lelki módra inkább mi örvendezünk. l)

A vallás nevébev. követelték a polgári kötelességek teljesítését, a fejedelem és a hatóságok iránti tiszteletet s az általok
kibocsátott törvények és rendeletek iránti engedelmességet. Ezen
kötelességnek azonban, épen mivel a vallás parancsolja, ezzel
nem szabad összeütköznie j megszllnik, hol a lelliismeretbe, isten
akaratába vág. A szentirás parancsát ugyanis, hogy a szülőket
tiszteljük, a tanítók tiszteletére is magyarázzák, valamint arra,
hogy:
Fejedelmünket féljük és tiszteljük,
Az birákat és nevöket tiszteljiik,
Isten szeréut szavokat megfogadjuk,
De isten ellm öket ne tiszteljük. 2)

Világos, hogy ezen megszorítással saját álláspontjukat akarták megvédeni és igazolni azt, hogy oly vallást követnek, melytől
fejedelmi rendeletek és országos törvények ismételve eltiltották öket.
Lugossy megjegyzése, hogy az általa ismertetett Jancsókódexben nem talált »semmi kifejezett vonatkozást nemzeti öntudatra, önérzetl·e s haza iránti rokonszenvre«, 3 ) nem éri magát a
szombatosságot, hanem azon egy, hozzá még csonka szombatos
énekgyüjteményt, a melyből merített. A szombatosok keblében is
égett a nemzeti tudatnak és a hazaszeretetnek szent lángja j nem
is képzelhetni okot, mely n.zt elfojtotta volna. Láttuk, milyen
keservesen elpanaszolják:
El kell vallásunkért atyánkat, anyánk.J.t
Hagynunk, édes foüliinkel - 4)

s hogy énekeskönyvükbe fölvették és abban eredeti alakjában
megóvták azt a hatalmas, megkapó éneket, mely Jeremiás siralmait költői átdolgozásban bemutatja, mint a magyar nemzet siralmát. 5 ) A szombatosok voltaképi imakönyvfnek ismertetése alkal')40., J.; v. ö. 28., 7.; 67. 1 13.; 110. III. 23. stb.
') 110. I. 18-19.
•) Lugossy, i. h. CXXXVII. l.
') L. fent. 443. l.

')Fent. 2-!2. l.; v. ö. Kardos, i. h. 47. l.
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llliintl killlutatjuk lllajd, milycu buzgón tudtak ők im(ulkozni
hazáért és fejedelemért.
YégLillllég néhány szót a szombatosok eschatologiájáról.
l\Iár Lugossy erélyesen visszautasította Geleji Katona állítását, hogy a szombatosok között »még olyak is találtattak, a kik
sem feltámadást, sem mennyországot, sem poklot s talitu még
istent sem hittek« 1) E vád csakugyan uem más, mint a »felekezetiesség méltánytahm megrohan ása.«
Ördög, sátán, pokol (Gehenna) és mennyország, az utóbbi
néha a zsidóknál szokásos héber uevén gán-éden 2) (paradicsom
kertje) nagy szerepet játszanak, mint az e korbeli összes vallásos
irodalomban, úgy a szombatosokébau is. 3 )
A szombatosok ugyanis teljes meggyőződésből hittek a lélek
halhatatlanságában s enuek kapcaán a túlvilágban:
Ott adatik meg mindeunek zsoldja,
Az hiveknek szentséges jutalma,
Gonoszoknak romlott kárhozatja.
Boldog az, mely szolgát az lÍr vigyázva találja!
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~aj{ttszerü az első szombatosok tana :t holtak feltúma<lásáról, a mint a chiliazmus befolyása alatt keletkezett. Hittek
ugyanis két kiilö1~(éle feltámadásban.
:&fidőn másodízben eljő ,fézus, hogy felállítsa ezeréves hirodalmát : a halottak feltálllaclnak, de nem mindnyájan, hanem csak
az isten szentjei, az igaz törvénynek hüséges őrzői, kik »Ábrahámmal és Izsákkal való társaságban« új életr e ébrednek. S ez
az első feltámadás, mely együtt jár .Teruzsálem dicsőséges felépítésével és Izraél felszabadulásával. Róla azt hitték a szombatosok, hogy abb::tn ők is fognak részesülni. Az ezer év lefolyta után
beáll a mcísodik feltámadás, mely általános és meghozza. a nagy
világitéletet. Akkoron feltámadnak mincl az elhúuytak. jók is,
gonoszak is, hivők úgy, mint hitetlenek; az előbbiek örök jutalomra, az utóbbiak örök kárhozatra. 1)
') 15., 3-5.: 4 1. 15.; 36., 6.; 67 ., 19-19.

4)

Budapest.

KonN
Mibeu áll a kárhozottale földöntúli büntetése, arról közelebbről nem nyilatkoznak. Annál többet foglalkoznak a jámborok jutalmával, lllelyet azonban mint tisztán szellemi gyönyört
szoktak feltüntetni, miut »oly életet, kit emberi elme soha uem
gondolhatna« : 5)
Rettegés, búbánat, f;\radság, félelem,
Gond embert ott nem bántja;
Élete végetlen, fényes, dicsőséges,
Csaknem mint lÍr angyala. 6 )

S azért azt tanítják a zsidó hagyományuyal, a »jó halottakon"hem kell felettehb sírni, rajtok keseregni.» 7 )
•) Geleji Katona lstvdn, Titkok Titka, ajánló elő-beszéd; hogy a feltámadást tagadják u. o. 271. l.
1
) Így például l 05., 4.
•) 17., 9.; 37., 4.; 43., 3. és számos más helyen; v. ü. Szombatosok
régi könyve, i. h. 12. l.
•) 4., 12.
1

86., 5.; 'l. ö. Jezsajás 64., 3.
86., 6.; v. ö. 2., 21.; 41., 7. és 16.; 109., V. 11-13.
") tOS., 21.; v. ö. Babi!. talm., Móéd-Kdton 27 b.
)

0
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ismeretes, tudhatni mindazáltal tapasztalásból, hogy a magyar

Adalékok a zsidók történetéhez Magyarországban
1790-1840.

II.
1815-ben megszüntek ugyan a franczia háborúk s beállott
a nyugalom, a béke korszaka, mely a »szent szövetség« felfogása
szerint abban állott, hogy a kormány atyailag gondoskodik a
népek békéjéről s nyugalmáról, ezek pedig aludjanak szép csendesen ; a ki pedig aludni n:em akart, gondoskodott a kormány
annak elaltatására. Szóval, a következő korszak, melyben Metternich őrködött Ausztria és Magyarország alattvalóinak jóléte és
jámborságit fölött, a politikai s szellemi tespedés korszaka volt.
Az általános csüggedés azonban sokáig nem tarthatott, a
pezsdülő életerőt tartósan visszafojtani nem lehetett. Ihletett
költők kis, de lelkes csoportja felrázta a nemzetet lethargiájából, a nemzet felébredett s sürgette a félbeszakadt reformmunkák
folytatását. Ilyen volt a hangulat, miclőn a kormány végre megunván a megyék passiv ellentállását s folytonos feliratait az
1
1825 7-ki országgyülést összehívta. Ujra az a szabadelvií szellem
lengette át a rendeket, melyet 1790 körlil ott fellobbanni láttunk
s így ujból fölmm·ült a zsidó kérelés is.
Az 1792-ki elaboratum az 1825/7-ki országgyülésen egy
ujabb deputácziónak adatott át megvizsgálás végett, azon utasítással, hogy azt a legközelebbi országgyülésre elkészítse.
Ismét a kereskedői osztály volt az, mely a zsidók nyerendő
jogai ellen agitált s ujból a pesti kereskedői testület áll a mozgalom élére s egy országos kereskedői gyülés megtartását javasolja,
melynek czélja volna az országos deputáczió által tervezett javaslat törvénybe iktatását megukadályozni. Jellemző erre nézve a
pesti polgári kereskedő testületnek 1829. márczius 24-én kelt
levele Seb. Musch 1-ső előljáró és Johann Trifonowits 2-ik elől
járó aláirásávaL Tudatja a debreczeni kereskedői testülettel, hogy
az 1792-ki deputáczió egy törvényjavaslatot készített, mely szerint
a zsidók minden polgári jogokban részeltetnének, sz. kir. városokban birtokot vehetnek, stb. J elezi továbbá, hogy ezen javaslat
ujabb véleményadás végett egy ujabb deputácziónak van kiadva,
a.zutá.n igy folytatja: »Bárha ezen deputáczió határozata még nem

fő- és alsóbb nemesség, kikből az országgyűlésen jelenlevő sze-

mélyek főképen állanak, i.r;en kedvezőleg gondolkoznak a zsidrik
.felől s ezért nagyon lehet tartani, hogy a zsidóságnak a legközelebbi országgyülésen oly kedvezmények fognak engedtetni, mely a
kir. városok polgáraira nézve igen káros, a polgári kereskedökre
nézve pedig még károsabb befolyással lehetne. « Szükségesnek
tartja tehát a pesti kereskedői társulat, hogy a nagyobb városok
kereskedői együttesen nyújtsanak be ez ellen kérvényt a legközelebbi országgyűléshez, továbbá az ország Nádora útján pedig a
királyhoz, mint a szab. kir. városok tulajdonosához. Felszólítja
tehát az egyes városok kereskedőit, nyilatkozzanak, hajlandók-e
a mozgalombu,n résztvenni, tudassák azon elnyomatásokat, melyeket városukban a zsidók miatt éreznek s küldjenek a legközelebbi
Medard vásárra, (június hó) egy meghatalmazotta t, hogy egy közös ülésben a további eljárás módozatait megállapítsák.
Ezen körirat, a mint előre látható volt, megtette hatását s
pl. a debreczeni privilegált nemes kereskedő Társaság a német
köriratra magyar nyelven már ápril 29-ikén tudatja: »hogy a
tegnapi napon tartott gyií.lésünknek határozásánál fogva, addig
is, mig a tudtunkra adott nagyfontosságú tárgyról bővebben értekezhetnénk, nevezetesen pedig a Zsidók által való nyomattatásunkat minél előbb közölhetnénk ezen közös veszedelemnek mind
a pesti, mind más nagyérdemü kereskedő Társaságokkal egyetértőleg lejendő meggátlására és eltávoztatására teljes készségünket
ajánljuk.« Az ország többi városai is magukévá tették az eszmét,
bizonyítja ezt, hogy a kereskedők gyií.lése létesül s Pozsony kérésére annak ideje János fővétele vásárkor (augusztus) tüzetett ki.
Debreczen kereskedő társasága július 3-án tudatja, hogy
követet választott és meghatároztuk, »hogy azon nagy mételynek
elhárítására, mely bennünket végveszedelemmel fenyeget, semmi
áldozatot nagynak nem tartunk s készebbek leszünk el nem ért
czélunk omladékai alá temettetni, mint mindeneket, valami tsak
emberek tehetségében áll, telljes erőből el nem követni.« Bizottságat is küldött, mely július hó 29-én összeülvén »azon tárgyra
nézve, mitsoda terheltetéseink s nyomattatásaink vagynak a Zsidóság által«, a következő észrevételeket adja elő a küldöttség:
»A mi városunkba ugyan lakás képpen Zsidók nintsenek,
hanem éppen a Város mellet a Határ kellő közepénn van két
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Nemctii .B\mclus, <t mclyckcnn épült Vendégfogadókat ~~idók Girják Arendába. Ezen két Fundusann Bor és Pálinka IDérésenn
kivül, ::tlaminutn Só áruló Bóltok és l\Iészárszékek is állittnttn.k
fel és a városi jövedelmet tetemesen károsittyák, ezen felül naponként számta.lan Zsidóság tnnyázik bennek, kik onnét mint egygy
közép pontból t1 Specul::ttiót a Városann kezekbe rn,gaclják és
n,lattomba Kn,lmári Portékálmt is árulgn,tnak, e mellctt ezen n
helyen n,z Erdélyi Örményeknek is n, tilalmasan való Cordováuy
árulásra n, Privilegiumunk ellenére szabad út van nyítvn,.«
Debreczenhez hasonlón,n n,z ország többi városainn,k Kalmúri társaságai megálhpítván gmvn,menjeiket, meghatalmazottabt leülelöttek a Pesten tartn,ncló kereskedői gyűlésre.
A gyűlés az n,ugusztus havi vásárkor csn,kugyan megtartatatott s pedig )Iutsch Sebnsthian n, kereskedői Társnság n,kkori
elnökének házánál (.Josephi Platz Nr. 192). Agyülésen a következő városok vettek részt képviselőjük által: Pozsony, Ujbánya,
Nagy-Szombat, Győr közös képviselőjük: Stangemann Dániel úr.
Igló képviselője: Liedemann Sámuel; Kassáé: Mutsch Sámuel;
Sz:egedé: Schopp Tóbiás; Uj vidéké: Pó hl .János; Debreczené:
V ass István ; Eszéké : Tsögel .János. Pest város képviselői : Liedemn,nn Sámuel, Mutsch Sebastian és Haten-Stab urak.
A gyülés lefolyásáról egy későbbi levélből értesülünk,
melyet a clebreczeni kalmári tfírsaság elnöksége 1829. okt. 5-én
a pesti kereskedő társasághoz intéz, mely így hangzik :
Kegyes .Jó Uraink, Atyánkfiai, Barátink!
A múlt .Jánosfővételi Pesti Vásárkor kinevezett követünkelmásoclik Elölljárónk Nemes Vnss István Úrral együtt tartott
Gyülésekben azt méltóztn,ttak meghatározni, hogy minekutánn a
több rendbeli Ns. szabad Királyi Városokban levő Kereskedői
Társas{Lgoknak irásban foglalt Nehézségeit felolvasták s meghányták vetették, n,zoknak egy Summába való összefogln,lásám
közös költségünkön egy ahoz értő túdós férjfiat fognánk megkérni, ki közös nehézségeinkből egy velős Felirást készittsen és
azt szabad Postán mindegyik résztvevő Kereskedői Társasággn,l
közölvén és ezek ezir~.nt Vélekedéseket nelván úgy Osztán egy
Deputatió általmind O császári Királyi Hgségének, Országunk
szeretett Nádor Ispánjának mincl annak idejében Ö Cs. K. Felségének, Hazánk Éde,s Attyának és az Ország rendjeinek alúzatosan bemutatódjon.« Ertesíti őket továbbá, hogy az országos clepu-
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táczió, mely n, zsidók dolgábau van hivatvn, jelentést tenni, m(J r

f. é. november hóban összeül s így kérik <l. pesti kereskedő túrsaságot, hogy az említett feliratot miuél előbb készítte se el s nekik

véleményadás végett küldje be. A felmerülő költségek arúnyos
viselésére szivesen vállalkozun,k.

Még ugyanazon év november hn,vában elkészült a terjedelmes memoranclum, mely német fogalmazásban és magyar fordításban az egyes kalmár társasúgoknak megküldetett. 1) Ezen emlékirat rövid tartn,lma a következő: l\Iindenekelőtt reámutatnak
a zsidók rohamos szaporodására, mely részben szaporaságuknn.k,
részben a beözönlésnek tulajdoníttatik. Jóllehet n, helytartótanúcs
1806. <l.llg. 18-án 16,270. sz. a., 1819. é>ben 19,3±0. sz. a. é~
1829-ben 10,417. sz. n,, kelt rendeletében a zsidók beúnllorlúsát
.szigoruau ellenőrizni pamncsolja, n, zsidók minclig találnn,k mó1lot
ezen rendelet kijátszására s nem vél túlozni, ha úllítja, hogy
Magyn,rországban 30,000 zsidó család telepedett le, n,zon kivi'tl
pedig mintegy 150,000 kóborol az országban. »hli vn,lójábn.n a
Zsidóságnn,k ellenségei nem vagyunk s ennélfogva nem is kivúnjuk az ő eltöröltetéseket vagy a polgári társa~ágbúl mló kiszorittatásukat,« - folytatja az: emlékirat. - »Mi, a mi több, bet,;üljük, tiszteljük és szeretjük azon keveseket közüllök, kik a uúllok
szokásbn,n levő nevelésbeli salakos principiumokról lemondottak,
s közöttünk okos, törvényes, békességes és remles életmótljiit
követnek, és n, kik magok i,; keserveseu pan[tszolkounn,k a pallérozatlan Zsidóságnak ily szúmos betobkollúsokonn.« Czúfolja
azon nézetet, mint ha a zsidóság azért rolna ily erkölcsileg
sülyedt, mivel emberi jogn,i nincsenek, mert hiszen mindeu államhan voltak ily jog nélküli osztályok, a nélkül, hogy erkölcsi
sülyeclésöket lehetne kimutatni. A bajt n, zsidók »nevelési törvény
regulúikban ,, tnJáljn,. »Ennélfogvn, egy jobb nevelést kell elébb i1:1
az ö megpolgárosoclások talpköréül letenni, mely az ű esméreteket bövittse, sziveiket az erköltsiség [tlt:tl nemesitse és az ő Zsidó
:Xyelveket s iratokat elnyomja; akkor a zsidógyermek nem fog
többé oly szurtosan, rendetlenül és elolognélkül szerte-széllyel szalttugálni, nem leszsz alkalmatossága, hogy a hasonló módonn felnőttek t[u·s~tsúgáhan azon sok alámló tsalásokat s fogásokat megl) lueen zur ilearbeitung der jUdiseben Yel'lliiltnisse auf dem
niiehsten Landtag.
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tanúlja. sőt inkább azokat legalább részszeréut megútálja, a
Nagyobbakat is ezáltal megtartoztatja vagy felfedezi.« Részletesen kifejti, hogy a bkosság egy osztályána.k sincs hasznára a
zsidóság, sőt inkább, úgy a gazdának, mint az iparos és kereskedő
nek csak ártalmára van, fel van hozva itt mindennemií. visszaélés,
melyet a zsidók elkövetnek, hogy úgy a bor, mint a dohánykereskedést megrontják, stb. Végül a kereskedői társaságok kivánalm:üt l l pontban foglalja össze t"tz emlékirat , melyek közül az
első pont részletesen foglalkozik a házaló kereskedés szabályozásával s részletezi, mily feltételek mellett szabadna a zsidóknak
a városokban házalniok. A második pontban kérelmezik, hogy a
zsidóknak a sz. kir. városokban ne legyen megengedve a ház és
földbirtok szerzése, »mivel a zsidó a maga vallásánál fo gva több
rendbeli kötelességeknek és köteleztetéseknek, mellyeket a Polgár
tellyesíteni tartozik, eleget nem tehetne((' de a »pallérozottabb((
zsidóknak a sz. kir. városban való tolerantiáját megengedné, sőt
bizonyos föltételek mellett (az emlékiratban ezek fel vannak
sorolva) még a ház és fundus vételét is megengedné ezeknek. A
többi pontok leginkább a kereskedelem egyes ágaira vonatkoznak,
melyekre nézve a kereskedő társaságok orvoslást kivánnak. Igy
pl. a nagykereskedelemre, a rlohány, tokaji-s hegyaljai borok ke·
reskedésére vonatkozólag, stb.
A kereskedő társaságok tehát megkapván ::tz emlékiratot,
megjegyzéseiket megtehettélc Debreczen városa priv. kereskedői
Tá.rsasága névében, Koncz Gergely első előljáró és W ass István
második előljáró még 1829. deczember 16-án tették meg észrevételeiket a beküldött munkára. Különösen annak két első pontja
ellen van kifogásuk, melyek szerint a zsidók bizonyos feltételek
mellett a városokban házalhatnak, lakhatnak, sőt birtokot is szerezhetnek. Hivatkozván privilegiumjaikra, ebbe semmiképen sem
egyezhetnek »A mi Városunk Törvényhatóságának, ezen Város
régtől fogva való Rendtartásához s Constitutiójához képest mindenkor nagy gondja volt arra, hogy itten a Zsidóságnak letelepedése ne legyen. Melynek bizonyságául, mai Napig is az olyan
esetben, a hol kinyilatkozik, hogy valamely lakos házánál a Zsidóknak csak kevés ideig való tartózkodás engedődött is, mind a
lakos érzékenyen megbüntetődik, mind a Zsidó megbüntetődvén
a Városról kitiltódik. A városi tanács ezen »bölts rendtartásait s
intézéseit« tehát nem szabad megváltoztatui a zsidók érdekében.
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Az emlékirat többi részeivel n::tgyon meg vannak elégedve s ezr>rt
»t erhes fáradozásaik::tt, melyeket ezen fontos Tárgyban oly böHsen, oly kimerítőleg tettek a N s. kereskedői Társaság Úri Tagjai
az egész kereszténység nevében aláz::ttos::tn köszönjük. A háládatos Maradék szivében eltörölhetetlen botükkel lesznek betses
Neveik feljegyezve.(< Végül kérik, hogy reflexióikat :figyelemhe
véve, készíttessék el minél előbb az országgyűléshez szóló r ecursust a költségekhez ::trányosan h::tjl::tnclók hozzájárulni.
A hév azonban, melylyel ezen mozgalmat felkarolták, úgy
látszik, lohadni kezd, s a szab. kir. városok kereskedői társul::tt::ti
távolról sem voltak oly mozgékonyak, mint Debreczen városáé.
Ezt bizonyítja, hogy 1830. áprilban még nem történt semmi
további lépés. Oka ennek, a mint ez a pesti keresk. társulat elnökének, Mu8ch Seb. 1830. ápril 8-án kolt leveléből kitünik, hogy a
legtöbb keresk. társulat még nem ki.ildötte be véleményét az említett emlékiratra. Mindn.mellett idejét látja, hogy az országgylíléshez beadandó folirás készítésével egy szakavatott egyén bizassék meg, a miért is a költségek fedezésére a társulatok::tt felhívja.
Az összes költségek 3000 váltó írtban van előirányozv::t, a moly
összeg a társulatok nagyságához képest, a következőképen vettetett ki:
Pest 400, Debreczen 400, Pozsony 400, Soprony 200, Gyűr
200, Temesvár 200, Buda 200, Nagy-Szomb::tt 100, Eszék 100,
K::tssa 100, Eperjes 100, Lőcse 100, Pécs 100, Igló 100, SzékFehérvár 100, Nagy-Várn.cl 100, Ujvidék 100.
A pénzkérdés azonb::tn - úgy látszik- :1 kereskedői társulatok lelkesedését végképen megszüntette. :1 n::tgy tüzzel megindult mozg::tlom épen e miatt sikertelenné vált. Debreczen csak
200 frtot gyí.í.jtött és a többi kereskedői társulatok, Pozsony,
Soprony, Győr, N::tgy-Szombat s Buda kivételével az összeghez
hozzájárulni nem akartak. 1830. máj. 8-án tudatja. tehát Musch
a megindított mozgalom eredménytelenségét, s kéri, hogy az ősz
szegyült pénzeket ne küldjék be. De azért még sem mond le tervéről s tudatja, hogy a pozsonyi kereskedő társasággal egyetemben elhatározták, hogy ő Felsége Ferencz királyhoz, továbbé.
.József főherczeg nádorhoz, továbbá Rudnay esztergomi érsekhez
fognak ez ügyben deputáczióit külcleni s ez úton remélik kérelmnic
teljesíttetését.
Vajjon ezen kűldöttségek eljártak-e ügyökben s milyen
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eredményuyel, arra, nézve semmi fölvilágosítást nem találtam, de
a zsidók ügyének további fejlődé sére vona,tkozólag az országgyű
lési naplók és iratok nyújta,na,k némi tájékozást. A z 1830. évben
tartott rövid országgyülés (szept. 8-ától decz. 12-ig) egyik főtár
gya Ferdina,nd trónörökös megkoronáztt:ttása, lévén, ezen az országos bizottságok munkábt::ti nem tárgyaltattak A z országos sérelmek tárgyalásn, alkalmával :tzonban :1 zsidók ügye ismét szóba,
került. Kézsmárk követe kért törvényhozási iutézkedést n. zsidó
házalók ellen. Továbbá a, zsidók beköltözése ellen, va,lamint tilta,kozott ::tz ellen, hogy a zsidók ingatlanokat vásárolha&Mtuak.
V eszprém sérelmesnek találta,, hogy a zsidók keresztény cselédeket tm·tanak. De mindezen sérelmek az országos cleputáczióhoz
utasíttatt::tk, mely a zsidók ügyére vonatkozólag javaslatot fog
heterjeszteni. 1)
1832. deczember 16-ára hivatott össze az uj országgyülés,
mely kevés megszakítássa,l 1836. május 2-ig tartott. Az országos
reformpárt, mely egy Kölcseyt, egy Deák Ferenczet monclhatott
magáénak, ezen országgyülésen már hatalmas::tn lépett fel s ha,
valami fény es eredményt nem is mutathatott fel, de mindenesetre
a későbbi eredmények útj át egyengette. A szabadelvü irány, mely
ezen országgyülésen muta,tkozott, a zsidók kérdésére is csn,k kedvező lehetett s a r endek, kik a vallásszabadság, a, jobbágyság
ügyeért tudtak lelkesülni, a zsidók ügyében sem lehettek elfogultak. A türelmi taxa eltörléséről folyt a vita, a renelek ennek
eltörlését elfogaclták, de a főrendek 1833. szept. 22-én érkezett
válaszában azt az 1790-ki 38. tvcz. értelmében megb::tgy::tndónak
tartották, s midőn a főrendek 1833. okt. 22-én ujm visszavetették
a renelek kedvező határozatát, a renelek nov. 23-án tartott ülésökben b::trmaclszor is rag::tszkocltak álláspontjukhoz: »Miután minden ::tdó nemének megh::ttározása a, dolog természeténél fogv::t :1
törvényhozó bat::tlomboz tartozik, az 1790. évi 38. tvcz. pedig
ellenkezőt nem rendelvén, csupán csak a zsidóknak az országban
levő mar::tdások felől lehet szó, annak minclen alkotmányos jus
publicum szabályaiml ellenkező magyarázatot ::telni nem lehet.« 2)
A főrenelek végre megunván a rendekkel folytatott harczot, nov.
27. küldött válaszukban megengedik ezen sérelem fölterjesztését,
Magy. országgyűlésének jegyzőkönyve 310. Iratok Il. k. 352.,
371., 377., 378., 382. és 535.
1

)

2
)

Jegyzőkönyv

az 1832-36. országgy. VI. 383-ik· ülés irásai.
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jóllehet - mint hozzá tevék - az előbbi Yiszantní.laszaikb:w
felhozott fontos okaikat gyengitve nem látják I)
A hosszú küzdelem eredménye, hogy a renelek decz. 29-éu
t::trtott ülésökben következő javaslatot fogadták el: »A hnáb::tn
lakozó Izraeliták által eddig türelmi taksa fejében viselt adózúsi
teher megszüntettetik és ::tz Iznwliták minclennemű közterhek
viselésére nézve az ország egyéb ::tdózóival egyforma lábra úllíttatn::tk.«
De nemcsak a türelmi adó ügyében tétettek j:waslatok.
Temes-megye és Krassó-megye követei a zsidók részére polgárosítást kértek, 2 ) és a midőn ápril ll-én Temes követe inditvúuyú t
megtette, Bars első követje jelenti, hogy utasítása értelmében ű
:1 temesi követ indítványát támogatja. Baranya 3-ik követje nemcsak vallási, hanem polgári szabadságot is kiván adni és Bihar és
Szathmár 2-ik követjei ugyanezen indítványukat jegyzőkönyvbe
kérik vétetni. Mindezen indítványok tárgy::tlásit nzonb::tn az elől
ülö :1 zsidók sorsámtk szabályozására készítendő rendszeres munkál::ttok beterjesztéseig elh::thsztotta.. 3 )
Osak ::tz 1840-ki országgyűlésen lőn ezen hossz::tclalmas ügy
egyelőr e eldöntve. Az országos serelmek s óhajok 22-ik pontját
Vas-megye azon kivánata képezte, ~ hogy az izraelittiknak :1 magyar hazáb:tn szab::td lakás és azon polgári jogok. melyekkel egy
nem nemes bir, megadassanak« 4 )
De ezen szabadelvü indítvány nem igen talált tetszésre, sőt
magn, a, zsidók jövőjére vonatkozó törvényjavn,slatot készítő bizot~
súg sem óhajtott ennyire menni. 1840. márczius U. került a zsidók polgárosodás{tra. vonntkozó izenet és .törv\•nyjavallat tá.rgyalás alá. Az előülő nádori i té lőmester szavm ból. amelylyel a Javallatot elfog::tdás végett ajánlá, kitünteti, hogy :tz országos renelek
a zsidók eO'yenjoO'usításán::tk idejét még nem látják elérkezettnek.
»Ö részéi~íl eze~1 nemzetség kifejlődését és jobb létét szív~ől
óhajtja, miclőn azonb:w felette rendelkezni kelletik, ..a ~olgo~ ~lll
den oldalról megfontolni kiváuja. :\!ár :1 nemzetek torténetel bizonyítják, hogy minclen fennálló nemzet mrgkivántn. azt, hogy _törvénye oltalm::t ::tlatt élni kivánó nemzetségek a. nemzet szakásathoz

l) u. o.
2) 1832 16. jegyz. l. 332. Iratok ll. 136., 57.
3) U. o. a mcgfelelö Jegyzőkönyvben.

.. .
4) 1840. orszúggy. Jegyzökönyve 160. old. febr. 26. nll's.
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és Törvényeihez alkalruaztassák magubt s minden más a nemzet
jóllétét akadályozó szokásobt szorgalmn,tosan elhárítsák. Már
hogy ezen nemzetségnek sok olyatén szokásai vannak, melyek a
nemzet jóllétét akadályoztatj ák, :1 többiek j twával ellenkeznek,
tn,gndni nem lehet. 1\Iik legyenek ezen szokások okai, nem t udja,
lehet, hogy talán az elnyomatás« .. . »Ami már a vallás szabadságát illeti, tudvn. vagyon, hogy már nálok is két felekezet vagyon,
mielőtt ez pedig nekik megengedtetnék, szükséges, hogy bevett
babonaságoktól kitisztítattassék « - úgy hiszi, hogy ezen nemzetségnek nálunk panasza most nem lehet, leülönösen most, midőn az
úrbéri telkek birhatása nekik megengedtetik, ezek lesznek lépcsők, hogy hozzá simulván n, nemzet szokásaihoz, mívelödések
áltn,l magokat a polgárosodás jogn.ira érdemesítendhetik « Hosszú
vitn. fejlődött ki és a javaslat ellen beszéltek: Kachelmann János,
Selmecz követe; Olgyay Tivadar Pozsony, Vághy Ferencz Sopron,
Sötér Ferencz Mosony követe, a horváthországi, továbbá az egybizi követek. Végül a rendek elfogadták és a jn.vaslatot megállapítötták. Ilyen hosszú vajudás után jutott létre az első törvény
1840. 29. tcz., mely megengedi, hogy l. a belföldön született zsidók, vagy az itteni lakásra, törvényen engedeimet nyertek, ha,
erkölcsi viseletök ellen kifogás nincsen, az országban és kapcsolt
részekben bárhol szabadon lakhn.tnak, a bányavárosok és a bányászn.ti helyek kivételével. 2. Gyárakat állíthatnak, kereskedést és
mesterségeket hitsorsosaik segítségével üzhetnek, az eddig gyakorolt tudományokat s szépmüvészeteket folytathatják. 3. Kötelesek állandó vezeték és tulajdonnevekkel élni és a születendők
ről anyakönyvet vezetni. 4. Okmányobt a hazában és kapcsolt
részeiben divatozó előnyelven folytatni. 5. Polgári telkeket ott
szerezhetnek, hol eddigelé annak gyakorlatában voltak.
Hosszú századok után ez volt az első törvény, mely n, zsidókról kedvező értelemben intézkedik, ez volt jóformán az első
lépcső, mely a későbbi egyenjogusításhoz vezetett.
Debreczen.
SzÁNTÓ SÁMUEL.

IRODALOM.
ZSIDó PRÉDIKÁCZIÓK.
Serm ons et Allncntions par Z adoc !{ohn Grand Rabhin de Pari,-. Denxi(·me séri e (» Szónoklatok és bes zédek, tartotta Zadoc Kahn, púrisi fömbbi.
II-dik soroz at. «) Páris, 1886.

»Oe que j'ai a coeur, c'est ll e rappeler sans cesse ames freres
les grandes destinées du j uclaisme dans le passé comm e claus
l'a,venir « (288. l.) »Szivemen fekszik, hogy testvéreimet miullig ujra
meg ujra emlékeztessem a zsidóság nagy rendeltetésére multban
és jövőben. « Bátran állíthatjuk a nagy szónok eme szamit ez
ismertetés elé s alig találhatnánk illöbb szaYakat e préllikúcziók
szellemének feltüntetésére. Yörös fonalként húzódik ez e>zme
Zadoc Kalm miuden egyes beszédén keresztül, ez kíinduló pontja
és e gondolathoz tér mindig >issza. Meg is monclja e törehé~é
nek okát »Az izraelita prédikáczió« czimü gyönyöríí beszédében.
Egy izben beszédet tartott egy más nagy községben. Hallgatói
közt egy ki>áló szellemlí keresztény pap is >ült. A b~sz!'>tl után
hozzáment a pap és egyéb megjegyzések közt mond:í: »Üuök mindig csak önnönmagukat csodúljáld« :hlire ő felelt: »l\Iitlöu egy
vallás annyira félreismene, rúgalmaz>a, lenyomva lett, mint a.
miénk; midön annyi századnak szemedései, gouoszsága.i a hazugságok, hamis rágalmazások egész épületét emelték köriilöttün.k,
akkor annak, ki e vallás nevében beszél, első kötelessége, hogy
bnait hirdesse, hogy hüséget, engedelmességet iránta követeljen,
hog> szétoszlassa a ködöt, mely körülveszi, hogy senki előtt e
leg;eu hasonló a híítelen képhez, mely nem igazi, h~nem csak
torzkép. Ez a gyermeki pietús kötelessége, egyszersmmd hatalmas eszköz a lélekre hatni. Ne féljünk, ha igaz büszkeséget terjesztünk.•Tó és kivánatos, hogy a zsidó tudja megbecsülni a zsidóságot érdeme szerint.« Azért akarja ö mutatni nallAsunk
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szépségeit. in~tituczióinak nagy erkölcsi hatalmát, mnltja dicső
ségét, jövője reményeit« (16-±. 1.) Akarja, hogy büszkék legyünk
üonepeinkre, büszkék arra, hogy Isten gyermekei vn.gyunk, büszkf>k ősi tn.uunkr::t. E tanokra emlékezteti hallgatóit, megtartásnkm
inti üket, ezekre tanítja ::tz ifjn.k::tt is. És ba vabkinek, úgy ö neki
sikerülnie kell hallgatóinak szivébe szeretetet a zsidósághoz ültettü. Mert igaz lelkesedés, rajongó szeretet lüktet szn.vaibau,
érezni, hogy lelke mélyéből beszél, magával ragadja még tl.z olvasó
szivét is. Mikép tudja 6 leírni a biblia egyszerü történeteit, mily
elragadóan ecseteli a zsidó élet egyes mozzanatait, mily ihlettel festi
szokásait, czeremóniáit! De e lelkesedése közepette sem vesziti el
uyugodtságát, higgadtságát, soha szenvedélyes kifakadásra nem
ragadtn.tjn, el magát, ha szemedéseinkről beszél - hisz rég elmult
úllapotokról beszél, az 6 hazája jóvá tette százados hibáit. Soha
tuláradozó nem lesz, nemcsak a szivhez, hanem az értelemhez is
beszél s n.zért szónokbtai instituczióink szelleméről rendesen történeti alapból indulnak ki. Midőn az erkölcsök tisztaságáról beszél (155.1.), kiindul a tízparancsolat utolsójából és vezeti hn.llgatóit az egész szentiráson keresztül és bizonyítja, hogy az erkölcsök tisztnságát n. mi vallásunk parancsolatai hangoztatták először.
»Az izrn,clita préclikáczió« czimü beszéelében (141. s k. ll.) kimutn,tjn,, hogy a hitszónoklat alapitói a próféták, folytatói a szóferok
és a darsánok és így n, külömböző hitfelekezetek istentiszteletének
egyik legkiválóbb része, a beszéd mi tőlünk szármn,zott és terjedt
tovább. »A zsidó család« czimü beszédében (175. sk. ll.) bizonyítja,
hogy a család szentsége a mi törvényeinkben találja legnemesebb
és legszigorúbb védőjét, egész multunkat mjzolja le előttünk, mikép lett a nő tisztelve, mily szent volt a család eszméje a bibliai
kortól fogva egész a zsidó költők legkésőbbi koráig. »A zsidók
istene« czimü préclikácziójában (201. s k.ll.) történetünkből meríti
bizonyítékát annak, hogy a jótékonyság nem máshonnan jutott
hozzánk, hanem vallásunk egyik főkövetelése. Ily módon vezeti a
lelkeket mindig vissza az ösökhöz, rajzolja történetünket, buzdító
multunkat.
De a zsidóság eszméinek terjesztése nem egyedüli feladata
o. szónoknak, más kötelessége is van, mely ugyan nem oly fontos, mint az előbbi, de az élet viszonyaiban nem kevésbbé szükséges, mint amaz. A remény, a béke, a vigasz szavait kell hirdetni
a sorscsapások által elszomorított, ingadozó lelkeknek (167. 1.)
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hogy bizalmukat Is~euhe:,; el ne veszít~ék, hogy n:,; éleL ki.izdelmC"
kétségbe ne ejtse. Es Zadoc Kahn szavaiból vigaszt meríthet :t
szenvedő kebel! Ilyenkor leszáll a szónok a sze"én• szemedökhöz
és úgy beszél hozzájuk, mint az atya gyermekcih~z. mint te~t•ér
testvérhez, ilyenkor nem okadatol, hn.nem csak szivével beszél.
Mily megható, megindító »Az ima« czimü beszé1le! lllily kiizvetetlenséggel ecseteli az ima hatását a balsorstól sujt~tt lélekre.
mennyi bensőséggel festi a reményt, n vigaszt. melyet egvedül az
ima nyuj that. Ugyanezen közvetetlen egyszerüség mutatk~zi k, midőn hallgatóit inti. gáncsolja. N em ostor a szava, nem dúl-fúl
nem tör ki szenvedélyesen beszéde, ilyenkor inkább elégikus szinezetií.; nem mér ostorcsapásokat a kor hibái ellen - jól ismeri
az életet, tudja, hogy így nem javíthat,- hanem szomorú tényeknek véve, kéri hallgatóit, hogy jobb utra térjenek (l. »Az ima, ~~:
»Az élet becse. « »Az izraelita ifjuság és n, zsidóság« czimü beszédeit). A szónok ezen természetének meg is felel a nyelyezete:
egyszerü, nyugodt és nemes, lehetne mondani, méltóságos, de soha
nem keresett; e mellett szónoki fordula tokban, gyönyörü körmondatokban gazdag. Nyelvezetre nézve legkiválóbb »Az ima« és
»Ismél hegyei« czimü beszédei, mely utóbbiban oly lelkesülten,
oly ihlettel beszél, mint többi prédikáczióinak egyikében sem.
Az eddig említett beszédeken kivül még többi ünnepi és
alkalmi beszéelet találunk e kötetben. Ugyanazon szellem rontatkozik ezekben is. Lelkesedésre, szeretetre tanítanak a zsidóságért
és tanuiért; vigaszt és reményt nyujtanak, hogy Istenbe helyezett
bizn.lommn,l küzdjünk az életben.
Budapest.
ZIECTLER lGNA('Z.

IRODALMI HOLMI.
Neubauer nagy katalogusa. - Wünsche talmudfordítása.

A külföldön élő magyar zsidók irodalmi müködése, malya novemberi füzetben megemlékeztünk, egy fényes mnnkhal,
valóságos irodalmi tettel gazdagodott. Neubaue1' Ado~f, kitől a 1\í.-Zs. Szemle is bemutatott taval egy érdekes értekezést,
végre kiadta az oxfo1·di hébe1· kéziratok angol nyelven irt katalolfltsát, melynek teljes czimét az irodalmi hirekben közöljük. Ezen
katalogus, mely méltóan csatlakozik az Oxfordban őrzött héba
ről
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nyomt[Ltott müveknek Steinschneider által irt nagy knta1ugusához, először ismerteti teljesen azon kézira ti kincseket, melyeket [l,
Bodley[Lna könyvtár a zsidó irochlom minden szakából pámtbn bökezüséggel összehn,lmozott, melyekből már annyit meríthetett eddig is a zsicló tudomány és melyeknek remélhetőleg - épen
Neubauer müvének segítségével -- még sokkal sürübben és könynyebben fogja ezentul vehetui hasznát. Épen száz éve annak, hogy
először adt[!, ki [L szintén magyar Uri e világhirü könyvtár héber kéziratain[l,lc - melyek alatt nemcsak [L héber nyelvü, h[!, nem a más, fő
leg amh V[l,gy araméus nyelvü, de héber hetülekel irt kézü·[Ltolc értendők - laj stromát, és ezen száz év alatt annyira gyarapodott e tekintetben, hogy mig Uri csak 500 kézirat leirás[Lt adj11, Neubauer
katalogusa 260 2 kéziratnak ism0rteti a. tartalmát. Mily gazdag és
változatos e tartn,lom, arról fog[Llmat adhat azon szalcok lajstroma,
melyek szerint N. az összes kézir[l,tokat osztályozta. E lajstrom
alapján készült a következő áttekintet, mely számokhan mutatja
az egyes szn,kok képviseltségét a világnak ezen legnagyobb héber
kéziratgyüjteményéhen. Biblin,i kézirat van N eubauer btalogusában leírva, 17 4, hibliafordítás (araméus, arab, német, olasz) 25,
midrás és kommentárjai 30, szentirásmagyarázatok és azoknak
magyarázatai 216, talmudi kézirat és a halákhához való mtmka
471, azagádához való 115, liturgiához való 255, t heologiai, bölcsészeti és ethikai munka 241, maszórai, grammatikai és szótári
113, kahbalisztikus456,költészeti és rimes prózai 48, mathematikai,
asztronomiai, asztrologiai, kozmogra:fiai 86, orvostani 69, stb. Megjegyzendő, hogy a kimutatott számok nem teljesek, mert nincs
meg bennök azon müvek száma, melyek a több szakhoz való iratokat tartalmazó gyüjteményes kéziratokban foglaltatnak. - A
kata.logus, melynek használatát nn,gyon könnyítile a kimerítő lajstromok, 1168 hasábból álló igen díszes levart kötet, melynek
nagyszerű mellékletét képezi 40, a legnagyobh fólió alakban kiállított facsimile-lap, a leirt kéziratokból vett és a leülőnféle héber
irások mutatványául szolgáló fotolitogm:fikus utánzn,tokkal, e nemben páratlau gyüjtemény, mely magában minden könyvtárnak
diszül szolgálhat.
·:·:·

.
Az utolsó Bécsben tartott orientalistn gyülekezet egyik h:ttározata a talmud szövegének kritikai ki[l,dását és élő nyelvre forditását a tudomány fontos és mielőbb valósítandó czéljának
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tüzte ki. E czél még soká nem lesz elérhető. De azalatt a talmuclnak irodalmi szempontból legérdekesebb és legkönnyebben hozzáférhető részének, n,z agádának nem sokára meg lesz teljes német
fordítása. Egy ernyedetlen szorgalmu tudós, segítve egy fáradhatatl~n _ki~cló által, fogott e nagy munkához. Wiinsche Ágoston,
a mrdras-1roclalom legnagyobb részét, valamint a jeruzsálemi tnJmucl agádáját lefordítván, kezdte a talmud agádai részeinek fordítását. Alig egy éve, hogy megjelent -- Schulze Ottónál Lipcsében- e fordítás első kötete (a talmud Zeraim és Móéd részeire)
s máris a második kötet első felét vettük, mely aNásim rész tmktátusainak agadáját tn,rtalmazza (L Irodalmi hírek) . Ezen kötet
nagyon örvendetesen különhözik az első kötettőL Emez valódi
fészke volt a legsajátosabb félreértéseknek és hibáknak, mint a
Monatschrift f. évi februári és márcziusi füzeteiben volt alkalmam
bővebben kimutatni. Az uj kötet értelemzavaró botlásokt0l és téveclésektől tisztítva került a nyilvánosságra és a fordító igéri.
hogy az egész munka befejezése után az első kötetet ujra és teljesen javítva fogja kiadni. Az Előszóban említi, hogy ezen új kötet
javításában két zsidó tudós munkálkodott köz re: Hojf'rnann Dóvid, a berlini rabbiszeminárium tanára és Lőw Immánuel, szegedi főrabbi. Az utóbbi, mint ez alkalommal említjük, a Gesenius-féle Héber Szótár legujabb kiadásában is lényeges
részt vett.

NÁCHUM KÖLTEMÉNYEIBŐL
I.
Nardus hajt a kertben szárat,
Bogáncs fonnyad, kóró számd,
Csergő csermely partjairul
1\IirtuR-szag kél ; kihajt, viruL
A fa r,zvegy Htyolt letesz,
Díszben, fényben áll, lengedez.
.Jertek, jertek, híYek,
Öriiljön a szívtek!
A pacsirta csicsereg,
Ott a feeske ficsereg ;
Hogy helyiikün vannak ujm,
Trli torkuk zengi, ft\jja.

Istent c1allják,
Magasztalják,
Ez csattogva,
Az pattogva.
Ámy a hol van,
Fiizfa-lombh:m
Dalm kelnek,
}:nrkelnek .

.A. rózsáuak fénylik ágya,
Pirosló, szép diszn1hába :
Ott virul a gránát,
Lepel fiidi ágát :
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Ez ragyog fehérbe,
Az ph·nl mcgén·e.
Társim ennek úgy öriilnck,
Ha frnn vannak, ha lcdülnele
Az cst-szel)éj
Mihclyt cljii,
Harmat sdll :t
Virágszálra ;
Üdit bágyadt
Virágagya t,
A gyiiugyharmat
Nyugalmat a1l.
Kelet üljról szemeimbe
Rag~·og a nap, sngart hintve.

Fénylik k ertem bája,
S egy balzsamos fája
Zöld gallyait t á tj a ki,
Mcsszenyúlnak ágai ...
Kéjjel a hír míkor tölt cl :
»Jisájból egy ág k izülelel « ?
L<ltta hivem
Szegény szivem
S öslakába
Kcgygycl szállva,
Sz('nt áldását,
McgválMsát
TAltui fogja
A vágy foglya !

.Jó szagot áraszt
Ámbra s a tömjén,
Bimbaja fénylik
Krrtnek a földjén ;
Ott ha lclilnek,
T<írsim örülnek.
Jer, tc negédes!
Futsz lugasomból '?
Végy te ez édes
Trjböl, c borból.
Szállnak a gondok,
Díszlik az ágyba
Tarka csoportban
Mirtus és ámbra.
Fénye, ha villan,
Kinom elillan.
Zöld takaróba
Mirha-szag árarl,

I.

Cha l fon.

5.

Áll a diófa

8 nyujtja az ágai.
15.
Balzsamos ágak
Nyúlnak az árnyba,
Kassia s ottan
Áloe, ámbra
Fényes o1nllban
Itt a pohfír van.
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II.
V ~ge a télnek,
Búm to,·aszálla,
Fíí-fa kikelnek
8 szíímnek a bája.

ZSIDÓ KÖLTÖKRÖT,,

20.

Szivem beteg szerelmibcn. utánad, híi barát!
Vágyón feléd eped CFupún, nh, rnybítsd Mnatút!
J?alom hallgasd meg, oh, hivem 1:s ,-ecld cl ~<~euvedé.;em,
En Istenem, oltalmazóm é~ légy meuekiilésem.
Az én barátom volt, lakom ki sebten elhagyá,
Kerestem őt mindenfelr, de nem Jelék reá.
Hogy merre tünt? Én nem tudom. Kiálték - s hallg:tt ii:
Mert hozzá hütelen Yalék, azért hagyott el ö.
llleutem keresni hh·emet, szorongYa lépdelék.
De őrökkel találkozám s ők lepJem ch·enik.l,
Cziou leányi, szóljatok, esküdjetek az égre'
Láttátok fénylakában őt, az Urat dicsheu égve?
S az én barátom szól: »Emeld fejed magasra fel!
Erős oltalmazód vagyok, ne félj s hozzám jöYel !
Esdő sza vad meghallgatám s te is kcchcmre voltál ;
A szentélyt ujra alkotom, hozz>t >mntndokolmil.
Fülemnek tetszett énekcel; dljék dalod vidámra!
Megőrzöm őseid frigyét. l\Iuljék el könnyed :b:ja!
Lépted mi szép s édes szaYacl, ha csengn hallatod.
Vidám kebelből ,-idoran zendiiljiin hát dalod!« 2)

IL
Benne rubin-bor,
'fel ve egészen,
Sziimnek is imhol
Btíja kivészen.
Mért hagyod cl, hív,
Itt c kesergöt ?
R futva a várost,
,Járo d az erd öt ?
Jöjj e kebelre
S dallok esengve.
Gyujtsd fel :t hingom,
Kedves, c búba,
Chenthi szárnyon
Jöjj s ragyog tljra!

liahirol.

Téged kere;;lek, reggel, e><te éu,
Imára hozzád kulesolom kezem.
Lelkem eped, szerelmem hí.nggal ég
S könyörgök, mint koldt'1s ajtófelru.
li. A tér be nem fogadhat, nh, Uram,
Te bennem élsz, ha felfog szellemem.
Ne,·ecl sziYembe rejtem, Yágyam ég.
Keblem' feszíti - szólni kell nekem.
S mig áthat éltetöu lehelleted,
10. Téged dicsér, magasztal énekem. 3 )
')V. ii. J.:nekek éneke 5, 7. Az egész költemény ozélzátokkal van telve
az >:Í<:nekek éneké•-nek 5. fejezetére.
') J<:retletije Sachs A. müvében: Die religiö~e Poi'sJe der Juden in
Bpauien. Berlin 1845. Héber rész, 39. l. 3 ) Eredetije u. o. 8.1.

Berlin,

Veszpl'ém.
KECSKEMETI LIPÓT.
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TÁRSADALOM.
A biblia uj magyar fordítása.

A mngyn,r zsidóságMk még níncs bibliájn. Hovatovább
megmn,g:J-nr osodott községi életünk, iskolánk, zsinagógánk. A szászéken nwrynrul hirdetik Isten igéjét s mn,gyn,rul foly a hitoktatás.
De :t mi rni~dkettőnek n.lnpj:"L: a szentirúsnak még mindig hiányzik oly magyar fordítása. melyet rabbi és hitoktató, község é~
i(iuság édes mienlmek vn,llhatnn,.
::\Iinden mü.velt ország zsidósága ebben rég megelőzött bennünket. N émetor szágban, 1\fendelssohn óta több teljes bibliafordítás készült n, zsidóság kebelében. Másutt is, ahol a zsidók sokbl
csekélyebb számban élnek, mint N émet- vagy Magyarországbnn,
kötelességükheu állónak nézték, hogy n,z eredeti szövegnek oly
fordítását eszközölj ék, melyet övéknek t ekinthetnek
Itt az ideje, hogy JYhgyar or szág zsidósága is valah ára e rég
érzett hiányt pótolja s r égi kötelességét leróván, elejét vegye a
jogos szemrehányásmtk, hogy h::tz:lnk felekezetei közt éppen ő az,
mely saját bibli::tfordítást még mindig nem tudott megt er emteni .
Ig::tz, nem a jóakarn,ton múlt, hogy e czél még nincs elérve.
A telj es bibliafordítás eszméje rég foglalkoztatott egyeseket jeleseink közül s megvalósításának foganatbn, vett munkáját is nem
egy töredékes kisérlet bizonyítja.
184 7-ben történt erre nézve hazánkhan az első fölszólalás
A magyar zsinagóga ez. fűzetében 1) így ir a felejthetetlenemléldl
Löw Lip6t:
»Felszólítás a Szeutirás mn,gyar fordítására.
A hittant honi nyelvünkön tanítván, s az ekkép kikerülhetlen szeutirási kimond::ttokat a héberből fordítaní kényteleníttetvén, számtalanszor vn,la ::tlkalmam tapn,sztalni, miként ::tz eddig
létező fordítások, minden becsüle mellctt, az eredeti szn,vn,k értelmének sokszor meg nem felelnek, a biblia bájoló egyszerüségét
1

) A Magyar Zsinagóga. Felvilágosodott vallásosság, tiszta erköl•
estlsség és buzgó hazafiság a;1 izraeliták közti eltetjesztésére Kiadja Löw
Lipót főrabbi Pápán. I. (egyetlen) füzet. P1ípán, 1847. 53.'1. 8 ff.
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vi~Rza nem tükrö:-:tetilc, a mn.gyar nyelv tisztaságát fen uem tar tják. Ehhez j[irul még, hogy náJu nk izrn.elitákuál, kik vtdlásbeli elve inkhez képest :1 szentirást iskoláinkban, mint nélkülözhetlen s lel7nagyobb fontosságu tantárgyat hnsználjuk, ennek csak kise1~)
része vagyon még fordítva, nagyobb része pedig a közkivánn.tolmt
kielégitő fordítáHra várakozik.
Minclezen oleoknál fogva megvitázhn.tl::tnul kivánatos marad, hogy az egész szentirás hü és n. bibliai tudomány mostani
áll::tpotának megfelelő magy::tr fordítása ujra bocsátt:tssék közre
s pedig nem tudós apparatussa.l, hn.uem igen egy-, s népszerü népiskolákban ::tlblma.zható móclon, n. külföldön megjelent Salümon
8 Zunz bibliáinak mintáját követvén. Olyn.u mtmka azonban
nem lehet egyes emberé, leg::tlább honunkban nem. hol ilyen vállalatok részvét hiányábn.n, n. kezeleten már n.kaclályokra találhatnak; czélszerünek gondolnák tehát, hn. a szentirás ilyen fordítására minél előbb tá1·.sascíg alalwlna.
E társaság alakulását ezennel megpendítvén, teljes tisztelettel szólítom fel a szentirás tudós barátn.it, hogy ezen vállnlathoz
segédteljesen járulni sziveskeclnének Mindenek előtt pedig kivánatos volna, ha »az iz?-cteliták közütt a nwrmar n,1JClvet teJjel!ztö p esti
e,qye.wlet« ezen indítványt nagymbecsült figyelmére méltn.tná.
Addig is, mig az óhajtott átala.lmlás megtörtéuik, a l\lagyar
Zsinagóga, mind egész czikkek, mincl egyes versek, mind egyes
(nehezebb) szavak magyarra fordítás át s fejtegetését szivesen
felveszi.«
Csak tizenöt év mulva ragn.clja meg az itt fölvetett eszmét
::tz !z?·aelita JJia.gyar Egyle(/) melynek iskolai bizottsága 1862.
márczius 13-ftn tartott ülé8éből :t köv etkező jelentést terjesztette
az egylet választm ánya elé :
»N em csekély megelégedésére és benső örömére válik a. bizottságnak, midőu oly jn,vaslattalléphet a választmány elé, melynek valósítása nemcsak az egylet tekintélyét emelné mérhetlenül,
minden értelmes »zsidó mn.gyar« előtt, hanem nagyhorderejil
szolgáht volnn, egész hitfelekezetünkre nézve.

l) A'/, »brnelita Magyar Egylet« v!ílasY.tmán~:t. i~kola.i bizottságának a szeutir:í.s magyana forditásn. kiadásink és tamto ertekezlet.. t~rtásá
nak tárgy:tban.« J(é.:irat. Az eredetit a }L-Zs. Szemle.. szerkeszt~s~éne~
rendelkeY-ésérc bocsátotta föt. Lü1c Imuuí11uel. - A szovegben közlott blY-ottRIÍgi jelentés alá ez van irva: »Jegyzette; Me::eí Mór m.T•. biz.j~ö.c
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E javaslat nem más, ruiut n szeutirús t eljes és tökéletes
magym· fordításának kiadása.!

.A. tekintetes választmány iskolai bizottságn. nem igényli
magának a.zon dicsőséget, mültha e na.gyszerü eszme tőle szárJn:lzm~czuék. Ft. Lűw Lipót szegedi főrabbi úr tette első ez in!lit\"áuyt, mely már a.zóta. hirln-pi megvita.tásban if:l részesült, de
épen ez is ujabbi prób~•jn, anna.k, hogy e vállabt csakugyan közszükséget leszen pótobndó. 1\lidőn tehát önök iskolai bizottsága
egyértelmü lelkesedettséggel tette magáévá ft. Löw Lip ót főrabbi
ur indítványát, ezt azon fölbátorító meggyőződésben tette, hogy
eg,rértelmíí.sége hasonló egyhangusággal, lelkesedettsége hasonló
buzgalommal fog talá lkozni a választmányban is.
.Mi már a, javaslat foganatosításának egyes módozatait illeti
némely r észben elágaztak ugyan a vélemények, de a bizottsá~
nagy többsége a következőkben ~llapodván meg, azokat bizottsági
indítványként bátorkodunk a választmány elé terjeszteni.

.A. bizottság czélszeríí.nek nem tartván a nyilvános pályázat
utját, ajánlja, hogy a fordítások megbírálásával és az egész mü
szerkesztésével egy öt tagból álló bizottmány bizassélc meg.
Az itt követendő elvekre nézve, azon kérdés tétetvén föl
hitb.eli tradiczióknak megfelelő, szószerinti hü, vagy pe~
d1g az Iskolai használatra idomított fordítás legyen-e, ~• bizottság
nem akarván a vállalatot törpíteni, s hogy a mindkét iránybn-u
nyilvánuló közszükségnek eleget tegyen, abban egyezett meg, hogy
akiadandó fordítás a közhasznábtra szánt szószerint hü legyen,
de egy külön iskolai is rendeztessék

r~jjon ~

Ekképpen három főérdekre kellend majd a szerkesztésnél
a vallási érdekre, az iskolai érdekre és a magyar nyelv
tisztaságára.- E három tényezőre kell tehát a szerkesztő bizott~á~y _összeállításánál tekintettel lenni, mely indokból a bizottság
m~Itvanyo~z~, ho~y e szerkesztő-bizottmány elnökéül ft. Löw Lipot szegedi főrabbi ur, tagjaiul pedig a. lelkészi karból d?'. Steinh~rdt J~ka~ aradi és dt. Zipse?' lVIdje?· rohonczi főrabbi, a tanit~! k~~~~l G?·os~ma:zn Ignácz és a mn.gyar irodalommal foglnlkozok kozul Meze~ Mo1· urak kéressenek föL

~gyelni,

Mihelyt ezen urak a választást elfogadták és a bizottmáuy
megalakul t, felszólítandók lesznek mindazok, kik e munkára képesek, ?ogy _a~ egyes bibliai részeknek fordítását, előlegesen megé.llapltando lVenkénti díjazás mellett, vállalják el. .A. munkáuak
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n.z egyéb fordíták közötti kiosztása n szerkesztő -bizottmánynak
fogván hatásköréhez tartozni. Ugymwzen felszólítással egyidejüleg szólíttassanak fel a hazai hitközségele és egyes hitrokonaink arm is, hogy e válbl::tt n.nyagi költségeihez adakozásn.ikkal
járuljn.nak, maga az egylet is egy, tehetségéhez mért összeggel
gyámolítván ez ügyet. A begyülendő összegek, elkülönzötten az
egyJeti pénztártól lesznek, miut leüJön biblin.i alap egy, e végre
kinevezendő bizottmány által kezelendők.
A bizottság többsége bizton hiszi, hogy ekkép e nn.gyszerii.
vállalat ez egylet erejét tulhaladó áldozat nélkül fog sikeresen
keresztül vitethetui; s hogy e vállalat véglegesen elhallgattatuá
mindazon rosszakamtu megjegyzéseket, melyeket ez egylet nyilvános és titkos ellenei tétlenségéről és életképességi hiányáról
tenni meg nem szüunek. Hiszi továbbá a bizottság, hogy ezen
vállalat fogja csak teljesen megnyitni a vallásbeli és erkölcsi
életünk kapuit a ma.gyn.r nyelv számára, lehetségessé teszi
iskoláink teljes és kivétel nélküli megmagyarosítását! - Végtelenü! is sajnálná a bizottság, ha a kezdeményezés érdeme nem
ez egyleté, hanem talán kevésbbé hivatott egyeseké volna s ezért
hiszi, hogy a választmány is hason érzelmektől indítva, egész odaadással és áldozatkézséggel fogjn. felkarolni ezen szent ügyet!!! «
Osak hét év mulvn. pendítik meg ujr:1 nyilvánosan a bibliafordítás eszméjét. .A. magyar és erdélyhoni izraeliták egyetemes ,qyülése 1869. február 20-án tartott XXX. ülésében az iskolai
n.lap hovafordítását illetőleg egyebek közt azt határozta, hogy ez
nlapból zsidó tankönyvek kiadásn. fog segélyeztetui »különösen
pedig n, magyar biblin.fordítás veendő tekintetbe« (>>wobei besonders die ungarisebe Bihelübersetzung zu berücksichtigen ist.«)
.A. kongresszus e határozatával a bibliafordítás nyilvános szóbahozatalának aktái be vannak fejezve.
1\Iég mielőtt azonban n, teljes biblin.fordítás eszméjét megpendítették vol un., egyes hitsorsosaink tl. szentirás némely könyveit
már lefordították Ez egyes kisérletek mind a negyvenes évek
elejére esnek s kiemelkedő pontjai a zsidóság magyarosadása első
mozgn.lmának.
Megjelentek: Bloch Mól'icztól (azóta Ballagi Mór): Mózes
öt könyve. Mn.gyarm fordította és jegyzetekkel fölvilágositotta
Bl. M. Budán. I. és II. k. 1840. ID., IV. és V. k. 1841. Hatodik
kötetül ugyanattól: Első jósok. Jósua. Budán 1842.
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Rosentlwl ilfúl'icztríT -',~;, 111 ·-·c• vagy Dávid kiníl} énekei. Forditotta (Jiendelssoh~ után) R. 1\r. Első és m[tsodik rész.
BtHlúu 18±1.
Brwe 1• J!ríl'kji Ifnll'iktül. ·St:~~ -~.: Salamon hn.soulutni,
magyarítá B. 11. H., a ~zegedi izr. község jegyzőj e. Bucláu, 1844.
(Héber szöveggel.)
11Iúzes üt könyve. Izraelita iskolák használatára. Az orsz.
m. izraelita tanitó-egyesület megbízásából és kitünő szakférfiak
közremüködésével magyarra fordították Fílhrel' J.qncíc?~, 8t'3m
Jllúr. Budapest, 1881. (héber szöveggel.)
Dettf.,ch He1wik, Mózes öt könyvének uj forrlítását most
adj:t s:tjtó alá. (L. fönt 545. L)
Ime bibliafordításunk vajnelásának teljes története és az
eddig megjelent töredékes kisérleteknek - tudtunkkal - teljes
bibliografiája. ::\findkettő szemrehányó ösztökéléssei konstat~ílja
n. szomorú tényt: nincs hibliaforclításunk.
Lőw Lipót »társaságot« :~.kart; a társaság nem alakult
meg. Tizenöt évvel később a Izr. Magyar Egylet » bizottmányt«
tartott czélravezető uek; a bizottmány megalaku.lt, de a munkahirünkkel - komolyan meg sem indult. 1869-ben a kongreszszus az országos zsidó-alapra ublva, elhatározta, hogy legyen
magyar biblia; ele a szi.ikséges alap megléte egyetlen arra való
emberünknek sem adott tollat a kezébe.
Azóta megint elmult tizenhét év. A porondra ezóta egy
új nemzedék lépett, mely már nyelvre is egészen magyar. l\fost a
hibliafordítás nem a magyarosítás eszköze többé, hanem a meglevő, az eleven szükség követelménye. S nem az iskolában kell
egyedül: nagy részünket egy új áramlat Yisszasoclort a nevelésünk által elhagyagatott vagy elfelejtett ösvényekre és felekezeti közösségünk érzete élénkebb, mint negyven év óta: bármikor. Eléggé
magyarok vagyunk már arra nézve, hogy zsidók is merjünk lenni.
Nekünk a biblia kell mint taneszköz az iskolában, mint olvasmány a
családban ; tartozunk vele nemzeti irodalm unknak, mert magyarok
vagyunk és tartozunk vele felekezctünknek, mert zsidók vagyunk.
E teljesen megváltozott viszonyok közepet te a Magyar-Zsidó
Szemle szerkesztősége újra fölvette az annyiszor elejtett foualat
és bizik magához s mindeuek fölött: a nagy mü kiszemelt
munkatársaihoz, hogy kezdeménye nem lesz eredménytelen. A
mennyire emberi előrelátás egyáltalán megállhat: annyi nyoma-
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tékkal és határozottsággal ki merjük ezuttal jelenteni : a magy:tr
zsidók bibliafordítása nemsokára meglesz.
A M.-Zs. Szemle szerkesztősége mindenek előtt a föla1lat
nehezebb részéhez kezdett. Nem azt kérdezte. honnan >esszük
majd a pénzt a kiadásra? hanem ezt : honnan a Iciadandó muukát? _1\-fert bizonyos, ha meg lesz a bibliafordítás kéziratban,
meglesz csakhamar nyomtatásban is. Nem fog a magyar zsidóság
pénzével fukarkodni, a midőn szellemi munkásai önzetlen odaaelással fölajálják a felekezetnek fáradságos munkájokat.
Ezért forelultunk miuclenek előtt hazúnk zsidó papjaihoz
és tudósaihoz: hajlandók-e a rájok bizott munkarész elvállalására? Egyetlen kivétellel, nem volt senki, ki a legnagyobb készséggel, nagyrészt igazi lelkesedéssel ne csatlakozott volnn. Itt-ott fölmerült az aggodalom a kiadás lehetőségére nézYe; ele nem volt a
társul szegödöttek köztegy sem, ki fáradsága leenelő elijazása iránt
kérdést tett volna. Nem láthatjuk-e vajjon e tényben magában
már a siker egyik legnagyobb biztosítékát'?
Huszonhatan vannak a forelítók. :hlind született magyar,
köztük néhány külföleli is. Azt akartuk, hogy a magyar zsidóság
maga készítse el a nagy müvet. mely miut első teljes kisérlet is
önalkotta mértéke lesz a mosütn élők tanultságának és egyuttal
késő utódokra szóló emlékjele a mai nemzedék buzgós{tgának.
A munka fölosztását, e fölosztás eh-eit, valamint a forclitók
neveit ez ut tal - mint tisztán az elintézés belsö ügyére tartózót -mellőzzük. De ha az általános érdeklődés ugy kívánn á, készséggel
nyilvánosságra aLtunk miuden erre vonatkozó részletet.
A fordítás általános elveinek s némely szükséges külsőségek
nek megállapítása elodázhatatlan volt. A szerkesztőség ebbeli eljárását elmondja a következő közlés, melyet annak idejéJ.l mindeu
munkatársunkn:1k nyomtatásban megküldöttünk:

I 1·á11 yelvek, melyek hívntrák a fo1·ditás együnfetüségét biztositani.
1. A tervezett bibliafordítással nem annyira a tudomány,
mint a zsinagóga, iskola és család czéljait, érdekeit kivánjuk szolgálni.
.
..
2. A fordítás a masszórai szöveghez ragaszkodik, a szoveghez lehetőleg hü s az egyeni fölfogást teljesen mellií~i.
3 Kerülve kerüljük a forditásban az archa1~~usokat: a.
a kihalt vagy érthetetlenné lett vagy szakatlan kifeJezéseket s
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fordulatokat; valamint a neologizmusoleitt is, melyek nem csak
hibássá, hanem tulságosa.n modernné tennék a nyel vezetet. Hanem
fordítunk a ma.i nyelvtudomány orthologus elvét valló, a különböző
részek tartalmához alkalmazkodó, méltó nyelven. Szó- mint moudn.tszerkezetben a, szöveghüség mellett is főszempont: kifogástalan magyarosság. (A mondat p. o. nem kezdődik mindig »és« -sel
a ma.gyarban is; a va v consecutivum nem mindig »és«.)
4. A tulajdon- (földrajzi és személy-) nevek átírásában a következő elv biztosítja az egyöntetüséget: a mely nevek nyelvünkheu honos ak, magyarosan ir~tnak, tehát: Egyiptom, ,Tordán,
Jeruzsálem, Eufrates, JHózes, Aron, Jób, Ezsajás, stb. A nemhonos neveket keleti (szefá.rcli) kiejtés szerint irjuk.
5. .Állandó kitételek magyarositását a fordító legjobban
eltalálja ugyan munka közben s a revíziónak lesz föladata a legjobbal helyettesíteni a többit. Mindazáltal szükségesuek látszik
néhánynak eleve való meghatározása. Ilyenek: a tetragrammaton
= Örökkévaló; i~i (prófétai) = ige; ,,.,,,., (mint mi\szó) =tóra,
különben = tan.
6. Nagyobb szakaszok elé lehetőleg általános föliratot teszünk - de nem fejezet, hanem tartalom szerint.
7. A szöveg versei folytatólag iratnak, kivéve a hol az értelem uj kikezdést kiván ; a versszámok a magok helyén kiiratnak.
8. A gyér som irás a közönséges nagyságu folio-papiron
félhasábon foly.

9. Az átvállalt munkának egy-egy ötöele szerkesztőségünk
höz külön beküldetik.
l O. Minden fölmerülhető kérdésre vagy kétségre nézve a
~zerkesztőség, a mennyire teheti, :1 fordítónak szives készséggel
:lll rendelkezésére.
Budapest, 1886. február 9-én.
Bache1· Vilmos és Bánócz1: József.
A munka e szerint, mint e sorok keltéből látni immár
kilencz hónap óta folyik, a fordítások egy része már be i~ küldetett. Midön tehát csak most lépünk e fontos ügygyel a közönség
elé, látni való, hogy többet nyujtunk puszta igéretnél.
A biblia.fordítás készül s nemsokára meglesz - a közremüködök dicsőségére, felekezetünk hasznára.

A haladásróL
'l'ekintetes szerke~ztö~ég! Yégiillllagyar ü·únak esapat
fd a t. tii::erkesztőHég készsége; lllég :tkadélllÜti kandidátusnak is
Plhiresztelnek irigyPim: olyanuyir:t re(tlll tiL:állt az irói viszketeg
<léruouja. Olyannak érzelll magam, lllint }bhomet. ki irui olvasni
nem tudott, (·s negyven éYes koráhan - :t miut a minap lrikes
Kelellll'llttél olvastam - Jlrófétúnak ~<::egődött. De bocsánatot
kC'l'ek olvnsóillltól. Ide s tom hetrom év úta olmsolll a ::\I.-Zs. :::lzcmlét éö cs:tk lllost akadtam benne legelü:;zür :i.rra :t n:tgy iga<::súgra,
hogy >a<:: últabuos hnhtlás elől nem lehet kitémi.~ Erre nékelll,
mint :t ki >>lúndzs:\t almr törni az orthodoxia énlckében« reHectúlllOill kell és lllivelhogy a;:: ügye:-; szerkesztüi keze alatt virúgzú
Nzemlében lllég nem történt Illeg l'llclig, szúlnom kell egy púr s<::út
a hll!nrlrísr,;/, mels •eliíluem lehet kitérni.»
Nem ÍSillL"r·k Pesten a;:: üreg 1Tugúr Izs:H:ot, a kik azt fogják rú, hogy ö >.olá.ndz~út tör. i'·s ha egyúttlún tör, hogy :tz ~ortho
doxia ónlekében« tijri. De azért ő he lll~lll állhat ueol•!ynal.-, amig
néki l' l'l'JHbzer ez(·ljút tisztúu, (•rtem frú<::is nélkül, igazán elő nem
mutatják. Eddigelé az umk lll'lll fogl:tlkozt:tk a vallásos haladás
megbatúroz:'u,;(tv:tl; cl<::okkal az :'tltalúuos frú:ásokk:tl pedig, melyeket hr·lH·-húkt kimkuak n pi:te<::ra, foghatnak hivőt azok körében,
kik
miut miuapi levdelll],eu jehL·rn -· a »legutolsó héberül
irui-ulmsui tudó laikus· elpus:.-:tult:t ut;íu haladó magként visszaIllamduak, ,Jt. nelll azok kör[•beu, kik - mint csekélységem
l'ilúgí·letiikbeu nem sajuúltúk íjjeleiket a talmudtól és Isten aka.ratii tmk megldelve, ~zab,ul idejüket :t szent tanba mélyedéssel
töltik. H· Lát wi, kik miudeu emberi erőtől kitelhetőleg egyénünk
kimlivelése és gyerillekeink nevelése által utját akarjuk állni azon
idií beki'>vdkt-zí'séHek, midőn a winden vt>zérlő igazság nélktU
sziikiilkii1lű, a Jut•ggyiízi.\dés melt:·g.Stől nem hevített neologizm.u
1\IAunu-Zsn•Ú :-<z>:>Ju:. l ti tili. X F~z.
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_ jó. ho~y e szót f{tbrikáltá k

~ »lt-g ntólsó héberül irni-olva~mi
tudó biknR « ft-jfáj[tt elkészíti, :1 mint e~ ~ i\L-Zs. ~7.. 623. oldalán[lk 2.('s :1. sorában legalább :;\hgyarországru, nézve részben beismerve volt - mondom mi, kik :1. zRidóság és tanán:1k fenmamelását
prófétáink hirdetésére eRküdvén. dogmatikus nyomatékkal valljuk,
mi ellenségei y~gyunk-e a zsidóság haladásának ? Nem-e monclanánk ki reá hu,lálos itéletet, ha u, h:1bdásr[l, v:üó képességót és
hiYatottságát tag[l,cljuk h:1 azt tanítjuk róla, hogy csu,k középkori
formnlizás~ szerint állh:1t fenn és eloszlik mint a buborék, a mint
~záz~dnnk napsugarai világítják meg őszb e csu,varodó ~rczubtát?
Itt a bökkenő, tekintetes szcrkesztőség ! Kiállunk a világ
dé és ezt kiáltjuk fenhangon, egyenesen, őszintén, frázis nélkül:
"Jli lwladni almrunk. mert /Zű igazságokat vallunk; ele nem kérünk abból az úgynevezett »neologizmus ból, « mely nem vall, nem
tanít, nem hirdet, hanem a. benső vallásos fejlődésre mi súlyt sem
vetve, ::tzt mellékesnek hiszi, és minclenkori állapotát, ugy látszik,
pa.ktumn::tk tekinti, a zsinagóga életmozzanatait pedig e paktumon
~lapuló kiilsö ténynek, melyet a tömeg kedvéért mi az ily
szédületes ma.gashtokon lebegő szellemeknek az öntudat belső világa?- igazgat. Nem olva.st:1m még sehol, bár keresve kerestem, a
»neologizmus << rendszerének előadását, és ezért hiába. törekedném, megczáfolásába. bocsátkozni; nem tudom, mily viszonyban áll a zsidóság ősrégi tanához, melynek tanujául nevelt engem
édes a.pám és melynek hiveiül képezem én magftm gyermekeimet.
Nem állíthatok tehát meggyőződést meggyőződés ellenébe és
a.zért nem bocsátkozhatarn hittani polémiitba. Én éppen a haladást nem látom a. »neologizmusba.n« a mint azt itten ez idők
szerint sokan értik, vitatják és nem csekély fanatizmussal védik
n.zon merész eretnekek ellenében, kik értékét elismerni voMkodnak.

Kik velem együtt értenek, nem a halnrlrísnak ellenségei,
hanem annak a. nem haladú s<::mminek, a miröl azt híresztelik,
hogy századunk igaz gyermeke.
Mi a va.llásos haladás? Kérdés, tisztelt szerke<>ztőség, mely
mint a hires va.kpar<'tdés-kérdés, feleletre nem szorul, mert ma.gáb~n _foglalja a feleletet. Kétségkivül nem lehet egyé h, mint a vallast?l taníto.tt örök eszmék fejlödése és mind ma.ga.sabb szinre emelkedeseazomgazságok mértéke szerint, melyeket a ha.ln.dó gondolkodás menete századról-századra lótesit.Ilyértelemben fejliJrlijttn prí•-
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féták hirdetése magasa. bb szinre,mint a. melyre a vallást az öketmegelőző formális vallásélet helyezte; ily értelemben haladott a középkori zsidó filozofusok ta.nítása. az öket megelőző egyoldalusággal
szemben stb. A mi »neologizmus« -unk fejlesztette-e a zsidóságot
ily értelembon? A kik haladásna.k nevezik azt, hogy most a. kántorok szögletes sipkát hordaua.k, hogy az imádságos könyvet most kivonatos konczentráczióbau nyomtatják,és a lechó dódit orgonaszóval
éneklik el a kongó zsinagógákban ; a kik ha.ladásnak tartják, hogy
:t rabbik most épp oly frázisokat köszörüluek, mint a lutheránus
pásztorok, és hogy ily frázisok elsajátítására. külön iskolákban
készülnek: hát azok feleljenek i.gwnel. Én nem száuh::ttom el
mag~m az ily szemfényvesztésre.
Máris hosszúra nyult e levelem, tisztelt szerkesztő ur! Nem
s7.oktam a nyilvános pennaforgatáshoz és félek, hogy az olv::tsót
hoszszas fejtegetéseim által érclemesebb olva.smánytól ütöm el. Ha
megengedi, és érdemesnek tartja, hogy :t zsidóság haladásáról
hövebben legyen szó :1 Szemle hasábjain, folytatom eszméim elő
ttelását és remélem, hogy akttel gondolkodó zsidó, ki szivesen
veszi tőlem.!) Maradtam a t. szerkesztőség kész szolgája
l) A legnagyobb készséggel bocsátjuk rendelkezésére Ung ár I~.<ák
nm:tk a M.-íls. Szemle hasábjait
Sz,·rl.·.

cJ-Bttrlcío} 56-!7. marebesván hó 2-ik napján.
UNGÁR IzsÁK.
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tt•ttd végre arra, hogy Nagymélt6ságod említett kegyes reJHieletc

kivételesen csak rabbik fiai és rabbi-pályára készülő buulók
mcntctnek fel a szombntoni irás és rajzolits alól; alólirt 43 hazai
mhhi azon alrtzatos kérelemmel forrlu.l esdve Nagyméltóságoclhoz,
miszerint méltóztassék szeut törv(•uyünk eme kivételt nem ismerő
p;trancsát tekintetbe venni és kegyeskedjék a középiskolákbn. járó
izr. tanulókat kivr:tel nélkiil a szombati irás és rn.jzolás alól felmenteni.
S/.<Ti nt.

A szombat a középiskolákban.
Tekintetes szerkesztőség! l\linthogy a M.-Zs. Szemle ismételre megbeszélte e kiváló fontossága ügyet, bizony[m1 helyeRléssel ''esz majd tudomást az idezárt folyn,modásról, melyet, velem
együtt. hazánk negyveuhárom rn,bbija n mai napon inté7.ett a nngyméltósúgu vallás- és közokt. miniszter urhoz. A folyamo<lást, küzlés czéljáhól, ide mellékelem. ~Iamcltn,m stb.
·
Jászbe1·eny.

Nagyméltóságocl határtalan kegyelmességét ismerve, merjük remélni, hogy ezen alázatos esdésünknek eleget méltóztn.tik tenni.
Jdszúe1·én.1J1 1886. november 4.

Alázatos szolgái
BücnLER ÁRoN,
izr. lelkész ,Jászberényben
mint az ;llólirt rabbik meghatalamazoltja

BüCHLER ÁRON

~\Ítff.IJIIU:1trí~rígu ma,r;y. ki?'. vallás-

é8

kiizoktatd~;ii,q,lji

111irdszte?· 1wnak

B u d a p 0 st<' 11.
Nagyméltóságu Miniszter ur!
Kegyelmes urunk !
Nagy örömmel vette a honi zsidóság Nagyméltóságod mnlt
év deczember 12-én 49,225. szám alatt kelt ama kegyes rendeletét, mely szerint n középiskolákba járó rabbi-pályúra készüli! izr.
t:tnulók a szombati irás és rajzolás alól felmentetnek Fogadj:l,
Nagyméltóságod ezuttal is e nemes tetteért hálánkat és sziv Ml
eredő köszönetünket.
Felekezetünk s vallásunk iránt Nagyméltóságod últ:Ll ol)
gyakran s leginkább ezen kegyes reneleletével tanusított jóindulata ad némi bátorságot N agymé ltóságodhoz következő alúzatos
esdésünkkel fordulni.
Miután szent vallásunk ihletett törvényei nem tesznek különbséget a mbbi s laikus között, egy s ugyanazon törvény s szabál! megtartá~ára kötelezvék a papok és a közemberek i;;, teh:ít
a~u .meg .van_ tilt~a a papnak, tiltva van felekezetünk val:tmenuyi
hivemek Is, es illivel a szombnti irást szent törvényünk -- kivútelt nem ismerve - mindnyújuukuak szigoruau megtiltja s tekin-

Atller Lipót
Bn.um .Talmb
Büchlor Dávid
Büchler Pinkász
Büchler Zsigmond
Deutsch }Iózes
Fiseher Hermann
Fleischmann .Ton.
Friecl Áron
lTrieclmann K.~roly
Friodmann Simon
Groszmann Gyula
Grünvalcl J aka b
Juugroisz Ábrahám
.Jungreisz Sámuel
Dr. Klein Gyula
Klein Salamon
](ohn Eliezer H.
König Adolf
Kutua Mór
Leitner József
Lieberm:tnu Károly

mbbi

Baja.
Vörösvár.
Pásztó.
.i\Ioór.
Irsa.
S.-Tn.rjún.
Dévn.ványtt.
Zsámbék.
Böszörmény.
~yiregyháza.

Galanthn..
Ipolyság.
:~\Iohács.

Csenger.
Fehérgyarm1tt.
Szigetvár.
Zenta.
B.-Csaba.
Zsolcza.
Szabadka.
Marosvásárhely.

Kassa.
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Lichteusteiu A. :1.
rabbi
l\Iü.ller Natbau
P erlesz 1\I.
Plaut Fülöp
Dr. Piskó Henrik
Dr. Ransburg Salamon »
Reichenfeld 1\f.
Reichhard lVIajer
Schőn Mózes
Scbü.k Salamon
Schreiber József
Scbreiber Simon
»
Sidon Simon
Singer S. Leó
Ulmann Frigyes
Veisz Fülöp
Dr. V eisz Ignácz
V eisz Kálmán
Veisze József
Volf József
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Nagykát1t.
Szécsény.
Nagy-Károly.
Nagy-Surány.
lVIalaczb.
Győr.

Hitközségi élet.

.Tán os háza.
Kolta.
Soroksár.
Karczag.
Aszód.
Eger.
Nagyszombat.
.Rimaszombat.
Vácz.
Torda.
Esztergom.
Gyulafehérvár.
Vág-Ujhely.
Kalocsa.
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J\lidőu cz: ikksorozatomat befejezni készülök 1). egy régi Lartvzásomat sietek leróni Frierlmwm Jfú1· bmbpesti főkáutor ur
ir[Lnt, ki indítványom ellenében még ezen lapok f é. junius havi
füzetében tette megjegyzéseit; őszinte saj nálatomra. mag[wügyek
következtében csak most jutottam azon kellemes helyzetbe. hogy
válaszolhatok Sajnálom pedig kétszeresen, minthogy eddigi hallgatásomat F. ur talán megjegy7.ései helyhenhagyására magyarázht.ttta, ettől pedig távol állok.
FriedmfLnu m· azzal fejezi be hivatkozott cúkkét, hogy:
»ezzel cst.tk annyit n,karunk "\V. ur tudtárn, adni, hogy az indítványaiban foglalt dolgok már való~ágbau léteznek. «
Bocsánat! ezen moudn.t csak onnét ered. hogy inclítványaimt.tt felszinesen olvasta, különbenfeltiinű különbséget talált volntt
F. ur a már létező és az általam indítványozott llolgok között mert
ad l) Általánosau és már legfelsőbb helyen is eliRmertettek
Friedmann ur kitünő érdemei, melyeket magának a zene- és énektanítás kerül szerzett. Ismeretes tovúbb[t :B'. ur atyai odaadása,
melylyel a tanulni vágyó »vad kántorolmt« felkarolja. tanítja,
támogatja, szóvnl nemesíti. De mimlezen elért Gl'P1lmények egyedül szenu:lyes jú~dgri11ak kö~zöuhctök, De. hogy létezu{•k egy kizcíJ'Úlayos kri11toriskola. melynek ren<lcB helyis{•ge, rendszeresített
tanszéke, megúllapított és valamelyik forumtól jóváhagyott tanterve, meghatározott tanfolyam:1, statisztikai kimut.'l.tásn., számokban kifejezett "budget« je Yolua; káutoriskola, melyre nézve a.
tanuJók elők{•pzettsége és osztály szerinti r augfokozata volna meghatározva. arról, azt hiszem, nemcsak én, de Friedma.nn ur maga
sem bir tutiomássaL Az által:tm indítványozott kántoriskola feladata nem volna a~ eddig már a »természet« jóvoltából miiködött kántorok korrigálása, sem a ta.nitók vagy szemina.riaták
l) L. ~1.-h~. H1.. I. k. 461. és 013 j II. k. 51.,181 és 225 j ll. ko

:Ji)::!. és 4 72.

énekhon Yal<í nktabis:L h:lU<'lll <'gy hi;wn,\ os hl• ber- h.; \ il:í!,\·i l'liíkészülbéggel biró s kizáróbg m:tgyarországi szármat:úsu i1J:tk
feh·étele. kik itt rendes t:lu:í ri kar n• ze tése a b t t, a zene é~ éuckhen, az eg(•sz élen út előt'onluló imiik és pijutok fol'Clít:is úlmu
miudennemíí templomi szok:ísokban (minhág) a tóm hibfitla u fel~
ol1asúsúban (kóré) s els6 sorban :t mllás ós erkölcsben, alapos
oktatást nyerjenek s 1.-izdJ·ríla!/ kdntorokkd készülj enek.
Ad 2) azt irja F. ur, hogy én indítványoztam volna, mikéut
lzitatalnokok nyugdíjintézetet létesítsenek. B ocs(l.nat! ezt
~oh:1sem jutott eszembe indítványowi. lllert ilyen »önsegélyző
egylet« múr cs:1kug;nm létezik b. elnöksége alatt. A z én indítdnyom oda terjedt, hogy a lzitkö.:s,~Jek teremtsenek egy országos
alapot hil·(lfalnol,·a il.: li,IJII!Jd ijazhatdsríra. A különbséget a kettő
klizütt. ctzt hiszem, felesleges fejtegetni.
a.:·

ÍZT.

Ezzel rernélem, eléggé behizouyította.lll Frielllllanu urnak,
nz indítnínyaimbau foglalt dolgok a. vn.lóságban, fájdalom.
még nem léteznek.
'

hog~-

*

Ctikksorozatomn,t befejczYén, legyen szabad zár~zóként tett
indítlányaimat rövideu s minden to1<lbbi kommentftr uéllciilrelmpitulálnom. Indítványozhun:

a) .1 hitküzs(gek p/nziigye szildl'rlitrísdm:
l. Küzüs pénztárt közös kezelést, egyöntet[i. adónemet l;s
iil'!Jyalatu. <le "!!!! helységheu

~ivetési arúuyt >alnmennYi
1zr. lakosra uéz1e.

létező

, 2.. !öre.hést azon ezél után, hogy n~ izr. hitközs. normáli~>
, •
,
·t több1' felel·ezetel·e' 1'
1 'f 7 ·•
l ·1z 'l i'
·
,
'
'
'
, (i ill tWZSI'.'fl jJIJfr(( ()t,;)().
8·
deztessenek.
.

k1ada~m IS. mmt

3. Egy bizottság kinevezését, mely a hitközséo-ek lllillllenpénzügyeiben felehhYitelí és döutű forumot kt~Jezzen. (.Jl.Zs. Szemle 1884. 513--516. bp.)
b) A tanii,r;y érdel.:é~en:

nemű

l. A felekezeti iskola' k I'eOJ'rron ·· · 1' ·t • •
· 1
,
,
. , .
o" 1za asa egeszseges nnyag1 a np

megt~Iemte~e_; ~ tamtok Jogai csorbítatlan elismerése s azok tt:m;-

vez~

leges allandosrtasa; sza.kavatott buzgó s lelkes férfiak általi
fése s felü?yelése s végre a héber oktatás és a vallásos szellem
al~al. (M.-Zs. Szemle 1885. 51, 52. l.)

érdek~~en. 1.) Hazánk valamennyí ily intézekőtelező, egyontetü tanterv kidolgozását; 2.) kerületi

hittan

f)H7

llltt:ull'eliigydiík felftllít(tsát a;.: oktaUtH é·s <t vizsg:'tk r:ll<·uéír;"é,{·n~;
:l) törvény kieszközlését arm, hogy :t hittan miudeu iskolában :t
t:Lnnlók anyanyelvén t:mittassék; 4) hogy csakis az orsz. mbhi~zeminúrium által képsített hittn.nitók 6s tanárok oktathassák a.
hittant. (M.-Zs. ~zemle 188fí. ]81-184. L)
c) A J'rtbbilc hatdskörfnek sz/lríJ·dítdsríra:
Orsz{Lgos mbbigyülekezetet, melyben egye5 kiilsőségck és
,Ltlminisztrativ dolgok egyöntetil vé tétessenek, s a kisebb helységek
mhbijninn.k állásn. s tekintélye megszilárdítúsa beható tn.nác~
kozást tárgyává tétessék.

d) A hitközégi hi1:atalnokok s;;ol-J,·r]Jzefts/ge)
dllrllldristtdsa iigyében:
l. Kántoriskola szervezését.

tr1tintr1f.IJ~

,:"

2. Zsidó hivatalnoki kongresszus összehívását a zsidó himtnlaokok állandósítására irányuló kellő lépések megYit:ttására.
3. A hitközségeket, egy orsz. izr. hitközR. hivatalnoki nyngtlij:tlap megteremtésére, n. kellő és legczélszerübb módon rábirui.
(.:\L-Zs. Sz. 1886. 352-355. l.)
e) A hitközsége!.: behiszon,rJaÍ ii(J/!'~~en:
A7. izr. egyleteknek :t hitközségekbe való olmsztását. (.M.~s. Nz. 1886. 472-476. L)

E:r.en czikksoro1.atbau hitközségi életünket óh:tjtott<tm leplezetlenül bemutatni. Hogy :tnuyi hiányt és ferdeséget kellett kon~ tatAluom. magam fájlalom leginkább a szeut ügy érdekében,
melyet szolgálni legfőbb töreli:~ésem. Remélem, olvasóim sokban
<' gyetértenek velem, h,, nem is helyeslik minden indítványomat j
hiszem, hogy a nagyfontosságu kérdésekhez fognak még hozzászölni mások is, jobbau és ügyesebben nálamnál j meggyőződésem
Yégi.i.l, hogy nagyon itt az ideje. hogy neesa.k.irjunk, hanem tegyünk is 1abmit: mozogjuuk és mozgnssunk, javaljunk és javitsu nk. N em engedhetjük, hogy ősi örökünk elkallódjék, hogy ö&i
intézményeink széthulljanak, s hogy a kor követelményei és a.
méltítnyo"sság elől fülünket és szivünket elzárjllk. Mindezekne'k,.
i'•ltető gyökere és központja pedig a zsidó hitközség nek e;.: egyetlen szemmel látható maradványa - s már
luí.Üs és méltó tárgya a legjobbak ambicziójána.k.
Gyöngyö.~.

A zsidó anyakönyvek rendezése.
Tekintetes szerkesztőség! Látva, mily készséggel felel anyaköuyYi ügyekben tett kérdésekre, bátorkodom én is nehúuy
110111
rppeu lényegtelen kérdést intézni a tek. szerkesztőséghez :
l. Az érvényben levő m. miniszteri rendeletek értelméheu
miuden 3-ik korosztályt megbaladott ifju nősülhet a nélkül, hog
ez iráut valamely más hatóság megkérdeztetnék Áll-e ez most i:
mióta a 4-ik korosztály is sor alá kerül?
2. Egy F<wseton született, egy év óta Budapcsten lakó,
Nagyváradon nősülő fiatal ember, hol hirdettessék ki? Okvetleu
szükséges, hogy születése helyéu is kihirdettessék ?

Fa eset.
LöwY IzmoR.
Válasz:
Ad l. N em áll, me1·t az 1'lleto" me' g, amr
I ' a 3. k orosz t'a lyua
1.
esű, hadköteles.

Ad 2. Csupán tartózkodási helyén hirdetendő ki.

*

, Tek. szerkes.ztőség! Engedje meg, hogy egy, az anyakönyvi
szabalyrendeletet Illető elvi kérdéssel terheljem:
. , A~ anyakönyvvezető kvali:fikácziójához a teljeskoruság is
ktvantnbk. Kérdésem ebből kifolyólag oda irányul, hogy a nn.gyk~rusított egyén lehet-e anyakönyvvezető, nem mint rabbi, hn.nem
~mt mllástanitó, vagy éppen ideiglenes n.lknlmazásban? Teljes
tisztelettel maradtam, stb.

B.-A.- UJhel,y.
NÉME'l'IIY niENYIIÉR'l'.

Válasz:
, H:t ..a

törvén!~atósági

közigazgatási bizottság, illetve a valegy anyakönyvvezetőnek valamely
kerületben. törtent megválasztását jóváhagyó tudomásul vette
akkor .. az Ilyképen állásában bár ideiglenesen is megerősítet~
anyakonyvvezető a tisztjével járó jogokat föltétlenül gyak . ll t'

lás~ . es kozo~t. _mtmszterium

010 111 .)It.

*

Nagytekintetü szerkesztőség! 'l'udváu azt, hogy folyóiratábau helyt ad a zsidó anyakönyvek ügyéheu előforduló fontosabb
kérdéseknek, bátorkodom én is a következő kérdéseimmel fordu lu i
<t nagytek szerkesztőséghez :
l. Ha az anyn,könyvi kerületben nincs más rabbi vagy rabbihelyettes, miut az anyakönyvvezető: kötelessége-e ennek a felek
kivánatára idegen rabbit az esketési szerta1'tás végrehajtásával
megbízni? S ha van más rabbi, de a felek egészen idegen rabbit
kivánnak, kötelessége-e az anyakönyvvezetőnek ~tz idegen rabbit is
a szertartás végzésével megbízni?
2~ Vajjon az úgynevezett r"~ttt• rabbihelyettesnek tartható-e r
0-Gyolla.
Válasz:
Ad l. N em köteles; de az illendőség meg kivánja, hogy a
felek által kért idegen rnbbi fontos okok nélkül az esketés végezhetésétől szintén el ne tiltathassék. Minden esetre köteles azonbau a fél, ha idegen rabbival akar esketni, az anyakönyvvezető
rabbinak az illetményeket fizetni ; holott az anyakönyvvezető, hn
a kerületben akalmazott rabbit vagy rabbihelyettest kötelességszerü.en delegál, esketési díjakra igényt nem tarthat.
Ad 2. Igen.
Tekintetes szerkesztőség! Miutáu a helybeli ügyvédek és
világi hatóságok a zsidókra vonatkozó törvényekben nem igen jártn.sok, bát01·kodom a tek. szerkesztőséghez azon alázatos kérelemmel folyamodni, sziveskedjék nekem e fölött felvilágosítást adni,
vajjon köteles-e a rabbi olyan esetekben is a kötendő házasságot
kihirdetni a hol a gátló akadályok már előre tudomására jutottak de a felmerült akadályok olyan formák, hogy alaposságuk ki
ne~ deríthető és tekintetbe vételük csak az illető rabbi vallási és
erkölcsi lelkiismeretétől függ - de akadhat más rabbi, kinek lelkiismerete tán nem oly érzékeny és a kérdésben forgó házasság
iránti aggályokat legyőzvén, a jegyeseket összerulná; ava~ m~nd
hatja-e az illető rabbi, minthogy ez a házasság nézete szermt tilos,
a kihirdetést sem vegzem és nem engedem, hogy a házasság mis
által köttessék meg? Marttdtarn stb.
ScawABZ

I.

kerilleti rabbi.

li!l!l

Válasz:

A ZSIDÓ

:Jiiuthogy a kihirdetés polgári tény és a zsidó vn.llúst öné11,l'k által meg nem kivántn,tYán. c>~akis az udvari kanczellárini
követeléseként eszközlend(í. a szerkesztöség nézete f\zerint
n. kihircletés meg nem tn,gn.dható ugyn,n. de a z nuuak megtörténtéről szóló bizonyítvúnyb;m fölemlítenrlií azon házn,~,;;ígi n.kad:í.Iy,
mely bejeleutetett. V[l,gy n, mhbí v0leménye i'lzrrint fiinnfo rog.

r~ntll'let

Fi!f.tJdmr:ddés. Főt. kollegáimn-t él': az n.uyakiinyvvezetéssel
icleigleuescn megbizott egyéb közegeket figyelmezt etem n, követkrző >issza élésre. N ehány helyen ar. t az eljárást hozták diva. t ba,
hogy az u.iszülött törvényességének kimutatásához szükséges esketési kivonatot va.gy v;tbmely cr.t helyettesítő hivatalos nyiln.tkozatot az anyakönyvvezető mhbik hiratrt1brfl kérik kiadatni. Ez által
<l bélyegtlíl az :í.llamkincstárt, n kiállítási díjtól pedig n, rttbbit
megfosztjük Én ilyes mr !Jl.-en~/si'IJ mindi;; ehdctsftóla.r; válctszolfrrm és figyelmeztettem az illetö közegeket, hogy magulmt ilyen
hivatalos használatm kiadott esketési kivonatokkal vagy értesítésekkel igen érzékeny leldezésekoel.· teszik ki. A törvényesség bizonyításn. n, szülőnek kötelessége, nem pedig a hivatalnak Ha az
apn, ;t rendes esketési ki>ouatot he nem mutatja, nkkor a követkl'zméuyeket lássa ő. Az ily nyiln.tkozatkérés kezdeményezése
igen tekintélyes község hivatniától initnit ki. s most már széltinl;ll utúnozzák, azért littam e figyelmeztetést helyén valónak.
Yégül megemlítem, hogy e Yisszaélésre már 1883. aug. 22-éu
tip:yelmeztPttem az orsz. irotlát, s hogy az teljesen egyetértve vckm, 188:3. szept. 30-áról 837 0. sz. a. kelt válaszában értesít, hogy
az illető hiv~ttalokat a szóhau forgó vissz<télés abbanhagyú;ürn.
fölhívta.
Liiw bnLi.NUEI,.
.h•gyz,:kt' azon izraPlita anyakö11y1·i hrUletekJick, melyek lllcgal:tkulás:it
a vall:ís- éH kiizoktabísiigyi m. kir. 111i11iRztcrium tuclOJn:Ísul vette.
i.l!'olytahls.)
2 7 7. Tor ~ta (Abauj-Torna tn .) Elniik : Klein Lajos. Anyakönyv-

vezető : Groszmanu Fábián rabblhelyetteR.

278. Topolya (Bács m.) Elniik: Budl\vald Sinwu. Anyakiinyv-

zetö: Dr. Goldfahn Sándor Henrik rabbi.

\~y l KÖXY\'EK Iu;~m 8ZÉS8.

27\1. Zen/u (Bács m.) Elnök: Deutsch Farka,; .•\.nyaköuyn·cz~tö:
Kl ein Salamon rabbi.
280. Ercú (Fejér m.) Elnök: l<'chér Dávid. Anyakönyn·czc tii :
Hallasch Simon rabbi.

2 81. BcírU'a (S.íros m.) Elnök: a btl1-tfai izr. hitkiizség elnöke.
Anyakönyvvezető: Zelmanovits Mór rabbihclyettcs.
282 . Sirui.-u (Sáros m.) Elnök: a sirokai izr. hitközség elniikc.
Anyakönyvvezető : Fáber Leo rabbihelyette~.
283. JJá,~tl!;-ll"o.'fud (Kolozs m.) Elnök: Juda,·ics Jakab. Ideiglenes anyakönyvvezető : Grünbanm Yiktor.
284. Tt!tr'"!l (Pest m.) Elnök: ~chermanu .Uuert. Auyakönynt'·
zctő : Ung:ir Hezső rabbi.
285. X"ímúé!.· (Pest m.
l!'leischmann Joachim rabbi .

Elnök: l·'teiner :IIik~a. Anyakiin_nn·zetü;

286. 1\oltlw (Komtírom m.) Elnök: HPiehfelrl Fiiliip. I.J,·i,;h·"'''
:myakönyv1·ezctő : Reichhandt Mayer rabbi .
.
..
Vl')':ető:

287. &oholi->zl (:Xyitra m.) Elniik: Sehwarcz Mark .•\11yakou.'
Grünwald Juda rabbi.

1

288. r,.8 .opdm (Veszpr ém m.) Elnök: Dr. ::lteincr K:ilm:iu .. \.11.' a
kii11yvvezető: Hochmuth Ábrahám rabbi.
_
..
289. Yárpalotu (Veszprém m.) Elniik: h.ohn .\.<lolf. .\nyak""Y'
wzctii: ::>inger •.\.braluim mbbi.
.
.
290. Xari!J· l"IÍosu''!l (Y eszprém m.) Elnök: lrlüsb Dentsdt lg-uacz.
A 11 mkönyn-czető: Krausz Mór rabbihelyettes.
.
291. .Ye111 c.,-8_,,r/ú!.· (Y eszprém 111.) Elnök : llott'malln Hcm1k. "\.u y a
kii 111 vvezető: Link :\Iózes rabbi. (U.i kerület.)
..
..
· 2\12. fl,·:d!Ío ( Búcs m. ) Elnrik: .Juszticz K:ír~>l:·.. \nyaknuyn-ezetn:
Hlitz Adolf rabbi.
2~0 . .Ya!J!JÚ<Ío!J" (::l;,utu~>ir m.) Elniik: Li;,.• Jak:. J,. Allyakkiill)'l"·
1 l'zetií: Uoro1·icz Lipót raL b i.
2 D1. . J,/,, (Ric,; m. \ Elni>k: l<'is<·lu'l' Lipót. Anyak<iuyn·czetii:
· ·
l't':lf':Cl' Jakab rabbi.
.\n.v:tkii _,.,.\I'Z<·tii:
, 2!l fi. Jfo!rol (Btlcs lit.) Elniik: Ofm· r 1,q>ut.
11
Hpitz<'r M:írk rahbihelycttt•><.

A í: l H8 ö. kimutatott :l\17"> ht->lyPn. ;t í kettős kerületet ~~zzi'L..
.
. ·>
·>t)•J
sz:ímitv:o, ussze~eu.
~ tudomúsnl vett kt•riiletheu :lz auyakonyv•
V<'Z<>tíík közt
rabbi: 158
rabbi helyettes: 4:3
rabbi fu nkez. végző vallúst:tuitó: 2
idPiglt•n<>s minéí~t·gLen: 99 ·

AUSPITZ ÁRMDI. J,i)\y SAL.U!OX.

É R TES Í T Ő.
Országvilág.
A jcsibák.
A fiiuti rzím n.latt három czikk j elent meg e b. folyóirat füzeteiben

Kettő Zcmpl~ni

1Ír

tolhlbúl contm, egy pedig pro

Ung~ír

Izsák úrtól. Ki a

j cRib:lkn.t nemcsak hallásból, mende-moudából, hanem tapasztalásból is
ismeri, ki a jesibákat frequcntálta és a jcsibai életet :ítélte, hacsak elö-

erőt nem vett rajta, kénytelen a Z. úr állitásait egy
megerősíteni. Mert akárhogy ragaszkodunk is az orthodoxis-

itélct vagy elfogúltság
»Amcn«-nel

Ungár lir szép czikkébeu a Löw és Hocbmuthokra utal. Ha valaki
Budapesten a lutriu tetemes összeget nyer, abból még korántsem lehet ám
azt következtetni, hogy Budapesten meg lehet gazdagodni. De egy szavunk YOlua z. íu·boz: Ha már a jesiba-test belsejébe tekintett, látta, hog~
cz nem egészséges, a kór nemét is konstatálta, miért nem irta meg minclj:lrt a reczcptet is, miért nem jósolt valamit, hogy mikép lehetne e tesbtek
cgészségét visszaadni? A jesibák rencle:r.ése és reformálása rr kor kii,·delméuyeinek megfelelőleg valóbau égetö szükség.

.Júsz-Á1·okszállás.
WALLESZ ÁRON,

miből sem találunk kcveellenőrzésbőL A jesibák mintn.iutézete

rabhilwlyPtte~.

mushoz, nolens-volens be kell vallanunk, hogy
,.;ebbet a jesibá kban, mint rend- és

Lő>\-

a pozsonyi jesiba, és valóban, mi a tanítást illeti, a legszigoníbb követelményeket is kielégíti de rend és fegyelem ott sem honol. Az ott

biztosit e jesiba. Mert minden odaadás mellett is, ha hajnali szürkülettöl
»jichusz-levelet« nem tud felmutatni,

hogy apja, nagyapja, de még dédapja is rabbik voltak, rabbi-állásra nem

Első

számithat minden képzettsége mellett is.
sorban azért nem, mert
képesitési okiratot nem nyerhet, másodszor pedig azért nem, mert a hitközségekben, még manapság is sok helyütt az a proezedura dívik a rabbiválasztásnál, hogy a jelölt maga sokszor meg sem jelenik, hanem apja
ipája vagy sógora, kik rabbik, tekintélyük által installálják rokonukat, a
község pedig azt sem tudja, hogy tulajdonképen kit választútt. Annyit
tud csak, hogy ·például a paksi rabbinak vejét, a pozsonyi pap sógorát
választotta. Ugy választják a rabbit, mint az alföldi matyó-paraszt :fiát
házasitja, ugy, hogy tudta nélkül eljegyez neki egy leányt, és csak utólaJOsan kilzli vele: »Fiam, megházasodtál !« Erre :fia kérdi: »Apám, kit

Salamon.

(1826-1886.)
NagyvMad, 1886. nov. 1~.

tanuló báchur könnyen talál módot a vizsgák alóli emanczipálásra, a
hanyag a dorgáltatást megszokja és ezzel beszámolt. Eredményt sem

késő éjig görnyedve tanul is, hacsak

693

vettent el'?« Ki pedig nemes szárl!laz;isát nem tudja kimntatui, ntgy csak
laikus apától származik, ki őtet nagy áldozatokkal taníttatta, számithat
CIJ:Y »samesz «-állásra, ha a természet csengő hanggal áldotta meg, egy
saktcri állásra, és ha még nagyobb kedveltje Fortunának. viheti fel eg•:~:r.en a ludbegy-kaparóig - /"'~ J"'lt' - ele itt van a netovább. ProHu tnclomány szerzéséröl szó sem lehet, mert erre semmi inte>.mény uinesen. A gimnáziumi tanárok pedig nem zsebben horclo:r.zák a tudományt,
ltogy esetleg elveszíthetnék ezt és báchurok meglelhetnék.

A nagy" á racl1. zs1'cl osag
"
"'
' , . eO'yik
leO'ki,·álóbb
cliszének, Llfll' 8alamonn:1 k
neve e hó l 0-rn kitörültetett a jelesek és az élők sorából.
Elköltözött s kitölthetetlen iirt hagyott maga után családjá?an, a
tftrsaclalomban
es
ozse'gben · Mert o minclenütt
_
•
,
, a k"•
számot tett. Alclásos
életének nem mult el napja, a melyen jót ne cselekedett volna,.. szerenyebn,
•
efeltiinési vágy nélkül haladt azon az ..osvenyen,
a mely a becsnietes
..
• emboirek Íttja i törhetetlen akarattal a .l.óra, veg
• telen jósággal a JOhoz.
• Elt, •
dogitott és meghalt.

A

Életét tÍgy tölté be, mint csak a legjobban lehet: ~unkában.
. " eleme voIt s mely ,őt a" tisztelet,
és szeretevékenység. mely elteto
S 1 becsölés
t Teve'kenysé·nemze Iow
aamon.
tet legmagasabb polezára helyezte, Je
•
- ' k nemesse'ge volt nagyobb.
géncl' csak szJVcne
-~-á
l a ide. ekorán meghozták szaw ra
F:ll'adhatntlansága, ki tartó SZOl'ga m ál ~ bi'séget •~egosztotta &J
a f'iihli :Ud:lRt is. lliiség uralkodott házán B e l
•

iih<egcst>kkd. SzL'gL:Jt}" rokonok, védtde11

ilzn~gyek, ap~itlan Ún;ík, éhező

koldusok sz~hai tuduána·k htnubizonys:igot tenni áldozatké~zségérol,
Szelleme fenköltségét nemcsak ezreket

érő

JIOI"Ir;I!UT II .Í. i:JL\11.\M. A

hnncm az is, hogy alig van hitfelekezeti lap, melyet n e

j:~ratott

,;os

i~~,r,

meggyőződést igyekezett közsegében meghonosítani. ö JnitlőJt U\Cgrou-

g<ílt testi ereje lemondásra kényszeríté, akkor is derék tagja

maradt

rés~~,<: t a

Chevra-

a közst!guek. l\Innk:isság:lnak leguemeRebb t:s legn agyobb
bddisa czéljaim fordit:í, mclynek régi

idő

óta elnöke volt. S itt mntntta

1ncg kiilöniisen, hogy mit tehet egy ga;.;dag zsidó !tit,;nrBosai,:rt.
Azt kellene most clmoudammk, hogy milyen \·olt n boldogult 1ui d
1
f,:tj ,:, n1t:t. De nem akarunk halvány képet nyujtani.
.. Futó tiizkL:nt terjedt a meg<1üLLentö halálhir az cgc:,;z drosl an
1

s az o,;ztatlan n:sz1·ét kis<irte mindeniitt lépteit. E ltamisitatl:ttt, igazi
t.,:,z,ét nyilatkozott a temetésen

i~.

Er-rekre menii tiiuwg, mclyuck

sor:~i

ban a dros s megyo lcgeliíke]i)bLjei voltak jelcu, vett n:szt " ,t;gtisY.tes·

";~en.

A drosi törvL:nyltatús;í g i

a liiiközség-ek s

tPIIIPÍ<;'<;ll.

c~ylctek

bi;~,otts~lg·,

A bud~tpesti hittanúrak tantcrvja,vaslata.

r,

hitközségnek éveken át alelnöke, nz igazi valhl
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Tan ügy.

volua.

Hitsorsosai iniut különöseu nagy részvéttel viseltetett. Az ), J\ Ilianec
mélitc«-uek egész életén :ít buzgó apostola volt.
Thiint a haladó

BUJJ.\.I'E~TI

ktinyvt<ira mntatja,

A M.-Zs. Szcmle f. évi V., VI. és VIII. füzetében kijzzé tett Schüu
D :l ,·itl ur Iulrom czikket a középiskolai ltitoktatásról. Az első kr't elm1qeti
ezikkben fejtegeti az elveket, a móclszert és a peclagogiai szempontokat,

IIIClyekbő]

a hitoktatásnak kiindulnia kellene,

továbbá a CZCit, rr.e]y

legahíbb megközeli tenelő legyen; a harmaclikban

előadja

az arm kine-

vezett bizottságban megállapitott tanten•javaslatot, mely részben mint

szcrző bevallja (5 7 il. !.), kompromisszum eredményének tekintendő. Ez
őszinte nyilatkozat már magábau ÖlTeneletes tény, mivel abból hítjuk, hogy az illető bizottság nem könnyen 1·ette az elébe kitlizött feladat
ntolsó

megolcl;lsát, hanem a tárgy foutoss;ígához képest, behatólag meg,·itatta, és
mintáu a szétágazó vélemények és nézetek

összeegyeztethetők nelll Yahi-

nak , kompromisszumban állapodtak meg. De ennél még örvencletesb !t:ny
az, h ogy a legnagyobb cs legtekintélyesebb izraelita hitközség hittanári
kara valah;íra áll:\st foglalt a többször már megpenclitett, ezen s kiilfölcli

melynek az l'lhuJt}t tagja volt,

s><aklapokban tárgyalt égető kéreléssei s:<emben: mikép 1·olua a kUzép-

testületileg j elen tek meg clh:t!t den:k tagtárslik

iskolai hitoktatás szervezendö, mi a czélj[t s mely tauauya~ s móclszer
segitségével érhetjUk azt el?

Neut iijuk l" a lmt:íst, melyet <lr. Ru->r'J11m·y Súndot·, :u·adi föntubi

Nem tagadható, hogy \'alhísunk föforrás~luak, a szentirásnak isme·

K' >ÍSÚJCszéde keltett. .\ tudús fi"irabiJi a JJt egboltlogultnak Hnukaéje,;t·:<I'

r e te, me! y még nem rég elmult évtizedekheu minden, bár csak uémi!eg tanult

volt, kit kora

~ycnneksl:gétiil fo~nt ap:~ibg

hatui, jó n:szben

ő tette

segitett ,:,, g·yánwlitott s moJJ<I

azzá, a mi. 81'/uu·r·lctwloJ:ti" B<'t·mlt

tuas, sz,:p gyús,..Lesztid<, ntán a Italottat k<:zcn vith:k

:t>~onbau S,-/"·,rn·~

:t

r:~bLi

zsidó osztályrésze vala, kiapacló félben van, hog; a vallási élet gyakorlása,

tartal-

az egyéni erkölcsiség nag; hanyatlásnak indulnak, kiváltkép ölt nagy mér-

tPtndiibe. Eliíltb

téket cz~n szomorn jelenség tanult ifjuságunk közt, melynek majdani hiva-

Antal, l<cresk<·tlij bue,;uzott cl a halottúl az izr. kúrlt:h

btsa leend, a zsidóságot szellemileg képl"iselni. Bár igaz, hogy az antisemi-

udvarán :t Uhevra kaddisa llCVéiJeJJ. _\y, n hí ll Jetették :t legdurek:tLb r,:rfiak

tizmus,

cgyikt;l a <·sahlrli sirLc>ltba ijrük :í lom ra.

a nem gyenge és szilárd elmékben felébresztette és harczképessé tette,

Ué,;,,,,:tlen•let kiilclt<•k a [)(!Ido

C7.

;t divatos reakczió, miröl nem is álmodott, a 1·allási öntudatot

gu! t csal:idjúhoz: lfaj<ln Lajos kir. kuriai Liró, <lr. Ili!dcsh<·imer, ,;zent.

mc:gis ezzel magával nem orvosolhatjuk a nevezett bajokat. E ezéiból más

igazgatú Berlin, :\agydrwl 1:iwsa, <Ir. <:ii<l<'IU:tnu Bécs, dr, Lii

eszkHzöket kell megragadnunk. Mivel pedig a családokra nem parancsol-

!-'z•·g•·tl,

11
i:ipitzl'r E,z,:k, dr. Kay;;<·rlittg Bwlape;;t, dr. liltn Ut:lllJJ l'g")'<•l. lan;Ír
.l:léC!!, Berlini llta:rvar <·:ryld, L;Íz!tt· I.·,'t.s'•.lo' !,··t,·.
'
}
'
~J
~•
•·
iigyv,z ~ll<l:tjH:,,<. ;;!II, J !tr
szerint a ;;zentegyl!'l lcft·;;teti 1olt elniik :1.
1

u-.

hatjuk rá, hogy mllási ne\·elésbcn részesítsék az ifjuságot, -

mi persze a

legjobb úvúszernek Yálna be, a mint ezredeken keresztül ilyennek beváltt•gn:IJ szer a mondottnál a hitoktatásban nem áll rendelkezésünkre,

ut

~ikert igérő uton kell felhasználnunk. Az11ri

pe ·d.1g a l el1c t"o l egJ'obb múdon és ·

öllkéuyoek
4é
· dek eIts égu.. ugy
.. et behatólag tárgyalván,
e nagyfoutosságu és közer
• egy
köszünl'ttel, eli Bmeréssei tartozunk ugy a bizottságnak, hogy az

s réigtönz~snek, melyek eeld.1g a h"1t okt a tásban uralkodtak, véget vetnu

rendszer szen-ezeseben
s a t amenu
• ·
. ·' me11etében megállapodott, valamiul
.. , __ k a t k ··ozzé is tette e lapokb&n.
D. urnak, hogy e megállapOWU!O
MAuYAa-Zsmú l:izE)ILE. 1886. X. Füz.
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Yajjon elhatározta-e a bizottság, hogy az elfogadott rendszernek
és tanfolyamnak megfelelő, a tanuló kezébe adandó könyveket is meg· " .
!OgJa
irni, a,vagy az egész hit s történelmi oktatás csupán szóbeli lesz-e, mint

Sch. D. ur ezt nyomatékosan kiemeli s előterhe állitja, azt nem tudjuk.

.A III. czikk, mely csak általánosan köryonalozza a nyolcz osztály
szánuhakimértta,nanyagot, ncmnynjt elegenelő t;ljékozást például arra nézve
mely alakban lesznek értelmez\re a hit eh'ei -

a dogmatikai rész ·-'

mily tOljedelemben adatik elő az ethika, e leggyakorlatibb rcszc s főczéJj~
a hitoktatásnak. l\Iig ezt nem tudjuk, e tantcrvezet kimcritő megbeszélésébe nem bocsátkozhatunk s meg nem i télhetjük: fog-e mrgfelelni ezen
tanrendre fektetett hitoktatás czélj;ínak, korunk vallási tudatának ? Azonban addig is, mig Sch. D. ur sziveskedik mindezekről is tudósitani az

érdeklődő

köröket, bátarkadom a három czikk ugy elméleti, mint gyakor-

lati részét birálat alá \·enni, s némely állitásait szerény észrevételeimmel
kisérui. Nem csak azért, mivel oly közérdekü, a nyih-ánosságra került tantervezethez szálani minden olvasónak joga van, hanem mivel igénytelen
személyiségemet kihivottnak is kell tekintenem, miután szerző megjelenésekor a bel- s külföldi szaklapok által tetszéssel fogadott »Istenismeret es
Istentisztelet« czimü tankönyvemet megtámadja, kifogásolja és használhatatlannak deklarálja. Köszönetemet

érdemlő

ugyan szerény nevemet, de az irodalmunk

gyöngédséggel nem teszi ki
ezen

ágában tájékozott

olvasó már az okból is tudja, hogy könyvemre czéloz, mivel én voltam az

első,

ki

vallásbölcselőinkkel

ellentétben, a próféták által hirdetett s kövc-

tett »Istenismeret« fogalmát a tiszta ethikára, azaz: az embernek I8tcuhez való viszonyának meghatározására szoritottam, és az »Istentisztelet«
fogalmától, mely a zsidónak Istenhez való viszonyát szertartási törvényckkel meghatározza, elkülönittettem, és ez nj alakba öntött két fogalom

átment az ujabb keletü hittanokba is. Előbb tehát a három czikk tárgyúhoz, mi főintenczióm, és végül pro domo is fogok szólani.
Abban, a mit szerző az első czikk bevezetésébeu a hitoktat>l~rúl
általán mond hogy nem tartható .ce
· l
1 k"áb
' '
'
l' nu Je en a a J
an, renclszertclen~egeben, hogy nem lehet azt egyedül a héber oktatásra szaritani és ink:lui.J
a szellemre, az érzületre kell hatni, hogy az erkölcsi

tanuló~at -

cselekvé~;re

vezesse n

mind abban egyet értlink vele; jóllehet hogy ér<lemctleuül
ócsárolJa a mult századokat, mive] nem tudták a hit »sarkalatos elveit«.
Hát Mendelssohn nem volt · · · ·d'
· 1 k .
· ·
.
.
JO zs1 o, Illlve
ereken tagadta, hogy·a z~ltlo
rlyen »sarkalatos elvei« ? Avagy nem voltak
igaz·
h1vo ZSidók tiszta e1·k'"l .. k
·
'
o csue ·, nem tutltak lclkcHiilni val!:isuk,:rt ,:s ért.e
.
~
életüket is feláldozni 't Az sem :íll,
a unben a lt:uyt•gc•s kiilii 11 d1s1:g,·t »az

h~t~~k ~anna~

elődcink

JJOC'mni'l' lf
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ortho<lox és ncolog<< közt, megállapitja hogy emez az eszméket hangsulyozzn.
J\.Iicsodák ezek~ Tal:ín propagan<hlt akarnak vcliik apostolokként ~sin{tlni '?
Hitlink eszméi a zsidó ethildban, a vallás-törvényekben vannak mcgtestesitve; a ki amaz szerint cselekszik, ezeket követi, abban élnek tudatosan
vagy tudattalanni a szeutinis eszméi. A01 eszmékkel mámoritsák magukat
azok, kik a szentir;ls örökké parancsoló tekintélyét \·ag_y tagadják, \'agy
nem hi1ják az önuralmat, azt tettekkel bcbizonyitani. A kétféle Icuituszbeliek közt nincs más külömbség , mint az eszthetika kiilön fokozata. Ne
>Ímitsuk tehát magunkat ily üres, nagyszáju beszédekkel!
Épup;y tartom tnlságnak, ha szerzö a hitoktatás feladatáról mondja :
»hogy minden hi1·ö teljes tudatával büjon \·aJlá"unk hivatásának<< stb. Hát
az elemi iskolai tanuló, a ki tizenkét Ó\·es kódbau az iskohíböl kilép s
valamely mestcrségrc adja magát, ugyanazon foku miíveltséggel s meg-

győződéssel birjon a hittant illetőleg, mint az éretteégi viz,gát lete\·ő ifju'?
Ama01 is birjon oly világné7.lettel, miHt emez'? Az ilyféle törekvéscki·ől
mondják régi böhseink: ha sokat aka1·sz eg-yszerre markolni, markod üres
marad; vagy magyarán: ki sokat marko!, keveset fog.
Ha pedig Rzerző maga, fclaclatáuak megoldhatására nézve, azért is
kételkedik, mivel theologiá,tl• nincsen, a~t őszintén mouclva, semmiképeu
nem érthetem, kidlt a budapesti izr. hitközség egyik hittamirának részéről nem. Ki merészkedik állitani, hogy nincs theologiánk ., Y agy nem szereztek efféle kla"Szikus müveket Száádjt\ Utíon, Abraham-ibn-Daud, Júda
lJalé\·i, Abrah:ím-ibn-Ezra, 1\Iaimonicles, Lévi b. Gcrzon, Kresktis ChaHzclai, Albo József és Mendelssohn nagy 1·észbcn a »Jernzstílem« nevU nagyhirü munkájtíi.Jan '? Az ethikára, a z"iclósúg büszkeségére, a vallúRi törvéll)'Ck magyarázatára, tehát a hitoktatás lényeges részeire m:z\·e nincs
llézet.klHömbség n felKorolt müvek Hzerzöi kiizt. Csak némely alaptételek
dogmtik -

értelmezésében térnek cl rgymt\stól, mivel a zsidós>ig közt

uralkodó gonclnlat-szabad,:ág folyttín soha sem létezett oly zsinatféle fórmn,
mcly a szellemeket bilincsekbe verő éH a legl·sekélyebh eltérést anathema
alá te1·ü theolagiát dekrebílta volna, és reméljük, hogy soha nem is fogja.
dekn•t:\lni. Schön nr hi\-atkozik tillittlstintl liohb7ierre (.U.-Zs. Sz. 1884.
88

~17.

1.),

a ki c kiiliinnézctét azzal n:li bebizonyitani, hogy korunk

tudománvos tnllat:ínak megfeleliien, a ,.,,·ehícziú \'Oltát nem magyarázha.tn1
az edtligi szokott 1nódon, hnncm Geigernek magasztalt nézete értelmében.
Elt<'kinh'c attól, hogy tndós ·s nagyon tisztelt baráttmk sokkal magUabb
és radildliH szempontbúl indtt! ki értekezésében, ezen eltérés ia csak a
dog1n:lt ,:rinti, ~ arrn

111iz\·e

is régi vallásbölcselőink elég tágas tért h1g1·

nak a kntatú i'zellemnek (l. Istenismeret, stb. 6.

§. 2. jegyz.). Meglehd
46*
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hogy ;u,~imonülcs
de

ti

Albo dég s7.abadeh li m:zcte nem clóg iti ki Golrhihert:

~bocsánatot kérek, ~zcrény nézetem szcrint, Albóuak

a rcvelácz ió terrné-

lr<H'I"fl'l'll

11:11\II .U!, .\

lliTIJII'ESI'i flii'TI'\Ii:IIK 1'1'\TI·:I:I".II\'\SI,

a;"t s 1ndyik az n hittar1. rnely

lll' lll

1)!1!1

han.c:·,nlyozn:í a hitnPk eze11 n laph:r ..

;;zetc' 1-olt:lnak értelmczé;;ét s magyarázatát hozzáférhetöbbnek x érthe-

J,:t '( lli sr. maga a sr.cntid~ ucm besz!:] m:í~rúl, mi11t az erki>Jr,j

többnek tartom. mint Gcigerét, a melyhe"' hasonló a n:gieknél is található

ről ! A fö lhozott idézetek, melyek azt bizonyitamík, sincsenek ~zcrellt'"(:srn

C:i't

lek n:,.

e kifej ezés: raga~zkod:ls a legfőbb intelligcnczhíhoz . Egyébiránt nem itt a

mct!,'d lasztl·n. Abótb I. l 7-nek az az értelme, hol!.r maguk n ttHlfí,ok

helye: hopy ih- vitába bocs:ltkozzam. Csak Schön urat, 111int h ittan( rt,

cl~g-e dj enek meg a ta.nnlmáuyozással, hanem jó péld:h·al j, kell hol!y P]iilj1l rjanak. A nuísik idézet II., 5 . egészen félre Yan értve. »Am h:íá recz e

ak~rtam ~-gye~me?.tctni, hogy a kellően képesitett hittamímak lJCm kell uj
1

lit'

theologi:ít teremteni i a meglevöböl is hö anyag (dl rcndcl kr7.ésére . ~öt n

nr' "' jclrnt tudatlant, hauem oly embert, kinek foglalatossáp;a nem a. tn,ln-

nélklil , hog_,- a szcréll.vséget sértcném, mcrcm monda ni , hogy nevezett

111:íny, hanem ''al::tmely anyagi ügy. Ilyemöl állitja a misna. hog:- ez nrm

köny,·em elég theolagiát nyujt a láttamírnak ~:-;akhogy n em a kartam a
mél.nehatú kérdé.-cket cldiinteni, Azért utaltam a

tanár t a ford sokra,

A tanuhis

hogy tanulmányozza azokat ' dla:-;zs7.0JI meggyőződése szc rin t.
Abban pedig, a mit :-;ch. D.

lll'

ezen czikk végc:n moml , hogy jó és

ezélszerit a tanauyagot -- nem pt~dig ö :-;zcriutc a theologi:ít -

s;o:okott tulságos l'allásos s jószivii lenni -

előbb

hogy ctldig

j,

,ikcrült neki tanulúi m:mclyikével a héber nych·ct annyira

megkedveltctni, hogy otthon tanulták. Ez alkalommal nem titkoihatom el,
hogy az erkölcsiségre s a

,-alhísra m:zve gazdagabb eredméuyeket ,·ár-

hatui, ha a hittan{u· ana buzditja tanitváuyait. hogy otthon a Hzcntirá::; t,
jú fnrditásbau ,

elejétől Yégig oh·ass:ík és igy a7. egészszel mcgismerkedje-

uek. Ez többet (:me. mint egy p<lr versct elemezni tndui i

többre ngy i:-;

alig ,-ihetik azok, kik nem jámak a talmnd-tóní-ba, hol a h éber nyelvnek alapüti ,;

bővebb

ismeretét S7.Crezhetik meg. Hogyha ekkép a bibli<ít a

család szeutélyében meghonositjuk, a hov:l való,

ez YOlua a legnagyobb

tanit:í" czéljáról Rzó.

maga fellilmulja a legjobb esclekvést (Sabbat 127, a) é:-; sr.a,·a-

r.attiibbséggel is fogaclt<ík ezen ch-ct, mivel a tanulás nem erkölcsi cselekményre vezet, hanem az egész életet teszi erkölcsössé.
Dc lmgynk ezt, Yalamint azt is, mit szerzö a. közt:piskola nen·lö

megg-ondolni ~ mcg{dhtpitaui az cgésY. középiskola szám<lra, s hogy nem

kell az eretnekség vádj,(túl tartani, egyetértek s nagyon kell öt dic~émem,

(l. 1\'es:;ely Kom-

ch<lszicl -

mcnblrj:ít az idczett helyhez). Sehol ~ines itt a

1·zélj:írúl

mond. Elég az hozzá, hogy ~zerinte a. hittannak nralni kell. ];;n

iH elfogadom, de azon hozzátéte!lel, hogy lc111Ítruli is kell, e~t pedig a

lV. oszt:'tlybúl fölfelé, rendszeresitett tankönyv nélkiil nem lehet. Dr ng_,.
híts:>~ik, s;"erzö rendkivül iszonyorlik minden reneles hittankiiny,·töl. IHt
mikor tanulja s ismerje a középiskolai tannlú a >~sidú cthildt :; a nlll:ís
po:1.itiv törvényeit. nem dirib-darabként, hanem ös~zefüggésében

rs

rend-

sY.crrsen? Vagy lehet-e eh·árni, hogy mint egyetemi hallgató fog:.ja tannlnHím·ozni '?

S;~rzÖ a:d >ÍJJitja, hogy csak

akkor lehet gyakorlati eredménye

a:1. efféJr oktatásnak. ha péld:íkou alapszik s pélc1tíkbúl inrlul ki. Ezért
elöm·öscbbnek tartja. hogy a bibliai s késíJbhi zsidó történeten alapnljon.
E:1.

~zer:1.iinck alapnézcte. 1::n pedig IH:zctében m•m

os:1.tozom " okndntoltam

vim1ány. A talmud szerint (j. Megilla I.) Eua adital tette magát érde-

is krt 1:V\'el ezeliitt a »Neuzcit«-ban, hogy miért. Tegyiik fel, hogy ~chön

messé, hogy lliózes mellé {tllittassék, mivel koníbau a bibliát, antm nyelvre

n.

forditásával, hozzáfcrhetövé tette az eredeti l1éber nyelvet m:lr nem értö

l HUll l(c:\.jt1.:
· .""

nagy közönség számára. Nem a héber 11ych·nck nagy f:lradsággal t:s ülö-

hoo·y Ábrah:ím. hsák. J:lkoh mithikus személyek. Hát mi lesz az azokon

ur ro·yik értelmes s tncl<ísdgyú tanult'> kezt:ue keriil Gold:1.iher érdekes

»De.I )fythos
~
..., bei den llcbriicm
·
, etc.« mclyLcn a szerzö elöadja,

vesztegetéssel elsajátított tiiredékcs ismeretével lehet a tanulóban fóléleö:t.-

ah~~nlt erki'tlc:-;isédanbúl? Nem esik-c az egúz

teui a zsidó szellemet, hanem jú magyar fvnliUs segits!:gévcl s auuak

oly nw:-;sr.c kcref'I;i a czMoló pélthíkat. Ha a bibliai tiirténctet minden

bevezetésével a. e:;aládi körökbe.

Nincs tagadás benne, hogy 111i zsidók

elidegenedtünk a bibli:ítól, ·a mi iiröksL:glllrktöl, és szógyenpir fntja d
arczunkat, ha történetesen tapasztaljuk, hogy egy reforrnátus e:-;izrnadia.

fl.

: 'b eni 111111
. t· •'l"t
n·~z('
,__

dng:íha '? De nem is kell

az
i•,azhil'iítül
feltehetjlik,· valúnak s igaznak tartjuk,
(
o< ·
.•

ill'm lehet péhl:~ul D:iddnak, tclult a bibliai hősök egyikének erkölcsi J~·

' . d e r ossz • pe1dát
lrmét tlibbfélekép fiiltlintctni. ugy hogy nemcsa k JO.

18

szeréröl. Fölöslegesnek tartom annak bizonyit<lsát, hog-y a hittan fé)(,7.tDja

lehetne életéből levonni 't A,-agy esak fény- de nem ánlyold~alt .:;~~a:u
. · · vo 1na. y éleményern szennt' !"".._on
. 1 ·t t· : . ·; Ez fl. történet ham1sitasa
.l n .tn,n . ~ ' '
.
v lni mi a növendék nem ismeri a
t·sak addig lehet eredmenynyel ne e ·
g
•
_ • '--•··L
· ISm
· er.' esz- ,vagy
val11
......beli
l'tl8szakat is; mihelyt pedig olyanok a t 18
Valamint
a .._.

legyen, a tanulókat az erkölcsi s valhísi c:-;clekn:sre bit·ui. Ki ucrn tll(]j:t

az erkölcs s hitoktatást.
rozott f,J',·rin.'/' /.·,··· kell "öktetni
"

hibliát - Inivel vasárnaponként bemw olvas velt zsidaink.

jobban ismeri, mint nrü-

Áttérek most a II. czikkrc, melyben fejtegeti nézeteit a hittan múd-
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szabott tiin·én~ a legnagyobb tckintt'Jylyel bit· a j<'1 polg:ír H~l'tné ben, ll . ,
. nz7.n l az cr lw"l cs1. s ,-a lll:SI· t"oncny
'
·
1n· vo" szcnwbcu.
•
Kl
bn·
az 1gaz
Egyébiránt

,Tobb tájékoztathatás czéljaból ki,·áuatos lett ,-olna. hogy szcrző azt

uem tudjuk, hogy miért ne birjon ''alamcly szentinísi, hagyom:lnyi vagy

is elmondja nekiink: a zsoltárok s prófétai beszéelek eredeti hébe,· nyeh-en

talmudbeli törvéur azou tckintélylrcl, mint valamely történeti ~zemély
életéből lc,·out tanulság '? Azzal nincsen kiz:lrva, hogy a bibliai s későbbi

zsidó törtrnct ne n,rujtson scgéelkczct a hit rs erkölcstan t:lmoga t{tsára;
dc egyes egyedül a történetre alapitani azt, tévesztett iráJtytutk tartom,
mclyet egy hitfelekezet sem követ.
Hog_\' a ki,·álogatott mondások s prófétai beszéelek magyanízata s
a bennök kifejezett eszmék kiemelése jó hatással lehet a tanulókra, nem
tagadhatni. "\.zonban a reneles hitoktatás scm zá1ja azt ki. :Uásod~zor az
a kérdés, nclll lesz-e biztosabb eredménye annak a bibliából, talmuclból,
midn\sból s bölcselőink muukáiból válogatott 2-300 klasszikus idézetnek, mint azok a jó hittanban előfordulnak, hol a"' idézet a törvényre s a
tön•éuy az idézeü·e mutat? Akkor ugy az egyik, miut a másik mélycbbcn
bevésődik a tanuló elméjébe.

Abban igaza van S~h. D. umak, hogy azou tauárok elhibázz{tk a
czélt, kik a tauórákbau egyebet sem tesznek, miut majd az egyik, majd a

elő,

\'agy forditasban 'r Mert e Rzerint kell az anyag mértékét

mcgl~t1 tározni.

Más kérelés volna az: képesck-e a mi V. osztálybeli tanu-

adatnak-c

lóink a prófétai beszédeket, melyck számtalan czélzásokat tartalmaznak a
l<Sidó s külföldi államok politikai viszonyaim alaposan megérteni? Azt
pedig én scm értem, hogy mit ért szerző: »a próféták ethikai nézeteinek
ismertetése« alatt. \'agy talán voltake a próféüíknak más ethikai ch-ci,
mint a milyencket Mózes ötkönyvc tartalmaz'?
A VI. és VII. osztályban a tananyag tisztán történeti; csak a
YIII.-ban oszlik két részre: A) rendszeres lisszefoglalása a vallásos és
ethikai eh-eknek, B) rö,·id áttekintése a zsidó valhis történeti fcjlődésének.
Tehát ismét elvek! De mikor tanulja a növeadék azon ethikai s vallási
kiitelcsségeket, melyek az egyéni, társasági s állami oly sokféle viszonyokban teljesitenclők , nem tudjuk. Még egy szóm volna a YI. és \'III. tauanyaga kijP.]ölésében előforduló kifejzéshcz, tudniillik: »a vallás fejlőclése«
vagy »a vallás történeti fejlőclésé«-hcz. Ha szerző ezen kifejezés alatt egyebet
nem ért, mint annak előadását, mikor s mikép keletkeztek s fejlődtek a
valhís külön-külön intézményei, példán!: az ima rend, az iskola vagy

másik théma fölött szónokolni, hogy lelkesitsók a tanulókat eszmékért.
IJ_,- móclszernek semmi pozitiv, maradó eredménye sincs. A pillanatnyi
Ielkesités s felhevités szép dolog, s a hittanár, ki arra is képes, moudjuk:
hozzá kapcsolhatja előadásához, dc e7. magában nem elég az akarat fékczt'sére és iráuyitására, s nem szlilhct maradó meggyőződést 8 tudatot.

reformoknak az ifjuságban ntat egyengetui és az ntanok >aló dgyást
fclébre8zteui, akkor igenis van kifogásom ellene. t'h·akodjék a hittanár

::Uost uézzük. mikép alkalmazza i-Ich. D. m· az ö incluktiv móclszcn't
' . á
'
es v1zsg ljuk közelebbről a III. czikket, melybeu a tauanyagat s me 1ictét

.\.kkor ttÍ!lépné jogkörét, mllldklése czélját, mely mtís nem lehet. mint az

előadja.

Az első három osztálybau az egés;o oktatás csekély kivétellel, a
történetre szaritkazik és e levont erkölcs s hitvallás elvcire. Mik s milyo-

n-~k le-~znek e~eu eh·ek s kizárjtik-e
fobb -~orvénye1t, e tcn-czetböl nem

a részletezéseket s a 1\Iózcs ötkö11 yvc
tudhatjuk meg; azt scm, mily te1:jc-

delnm 8 tartalma lesz a III. osztály bevégeztével a hittani elvek Usszegezését a negyedik évre halasztani, a mikor rendeseu több tanuló szakott
kilépni a középiskolából, hogy bevégzett szellemi képét ,·igye mag,lval a
vallás tannak.
8
A l\'. Y.-ben a tauanyag válogatott zsoltárok s prófétai bcszéllck,
és az azokbau foglalt vallásos és erkölcsi chek ismertetése. Elvek és istm't
elvek ' Hol marad k
· l
·
·. ,
na a rcsz etezcsck, melyck az elvek apró pénze a min·
.
dennap t elet számára 'l A ta l , t 1 tb. 1 .
•
·
'l
asz
a
a o JS tudj nk, hogy cléo- ember v:tn,
k tk a legs~ebb elveket . á' k
1 l'·
b
sz JU on lOl'f Jak, ele az crkölcsi~é.~ct koplaltatj>ik.

későbbi ~zabványok, semmi kifogásom sincs ez ellen. Ha pedig ezen máshonnan ellesett kifejezés alatt azon törck\,és lappang : a mélyen bcdgó

attól, a mihcz nincs hiqltása, s mire nem Yette a

hitközségtől

a megbiz!Í8t.

:lltalánosan elfogadott és én·éuyben le,-ö vallástörvényeket növendékeivel
megismertetni, azokat értelmezni s megtartásukra buzclitani.
;l;:íraclékul legyeu szabad egy pár szóval megtámadott könp·emet
vetlclmczni. Sch. D. umak két kifogása van clleae: L hogy az ethikát
eldJasztottam a szertartási
előbb

.\.z

résztől;

hirgyaltam, és azutáu az

első kifog<í~t illetőleg,

2. hogy az ethikai részben az elveket

ezekből

kifolyó gyakorlati kötelességeket.

bocsássa meg Sch. D. ur, hogy nzt merem mon-

tlani, hogy nem fogta fel jól kön)"·em alapeszméjét, ámbár az

előszóban B

kliny,·cm egyéb helyein \'ilágosau fejtegettem. Én azon szempontból indultam ki, hogy fcldhígosodott korunk egyik fővivmánya az, hogy az ethika
a pozitiv Yalhístól való fiiggetlen parancsoló hatalommal bir az emberre
m'zvc. E7.en eszmét a model'll :illam is képviseli, mivel polgárait, hitfelekezeti kiiHhnb~ég nélkiil, süt n magukat felekezetnélkülieknek vallókat ill
l'b')' tc~tlJc

forra~ztja, mindegyiktől fcltcvén, hogy erkölcsös ember.
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1/(1.· Istenhe>~ való ,j~zony:ít határozza meg. Kd akartam k itii nt etni a hit.

KÚTFŐK.

tauban is é, azért kiilön Mrg~·altam az ethik:lt. E zen m{zetlwn kö,cttetn
imarendlink alapitóinak_nyomdol,ait, kik az im:tkb:m előbL az cmb r rt szúJitj:ík htt•nhez és azut:ln az izraelitát; ton\bb:l a bi bliamagyar:lzók

8

höl-

\lini ~~ lcri

csel őink utmutatástlt is, kik szinténmüYeikben az etbik:ít :lltal:ínos érvényü-

re:\ bir parancsoló crö,·cl, külön tárgyaltan1. Egyébir:int elég njmnbttás s nl:t];\s

,·an köny,·emben, hogy az istentiszteleti tön·ények fő c:>:élj a, a:>: erkölcsisé-

get előmozdítani és az rthikai c:-elek\·ésre a hi\'iiket ser kenteni. Azért az
ethikai ré,-zben is többször utaltam a második részre. I gy a megbánás fejtegetése alkalm:hal az l. jegyzetben (7 8. l.) az eng-esztelési n apra n taJ tam,
hogy egyik a masikat jobban magyarázza. Alaptalan tehát a kifogás, hogy
nem hoztam érintkezé~be a szertartási részt az ethikai réRzA:>:el. Mi a másik kifogást illeti. hogy az ethikai részben az abstrakt elveket és 0rkölcsi
eszméket előb h tárgyaltam és csak azután a gyakorlati Té~zt, nem tehetek
róla, de jónak tartottam

a

tudománynak ezen utját, módját követJü, a

a~

anyakö11yvi
10~.

nek mondj:lk (1. köny,·cm bevezetését, 2 5. §., l. jegyz.) A z »IstPntisztelet« ·rt
pedig. mel~- az izraclitáuak Istenhez Yalú vi szony:[ t ha tár ozzn, meg s csak ií

reu<leleick

1\cri'tl el~h

i'ti-()éhcn.

sz.

Vallás és közoktatási magyar kir. minislcr.
2il,J66 szám.
Bác-s-Boclrogh megyc közigazgatási bizottságának inriokolt l'lci!t•rj esz tésl' fol:·tán mf' gcngPclcm, hof!;y az l ~8 5. é,·j november he', 1 ~~ :í n
1 8 2.J. eln. sz. a. kiadott szabályrendeletem mellt:klf'tébcn 38. fulyú>'z:Íill
alatt fel sorolt apatini izraelita an.yaküuyvi kt-riilct fdoszlaüísa mclldt az
ahhoz beosztott apatini jádsbPli község<'k kii~i\1 l\fonostorszcgh kiiz~ég a
bezdáni,
Kapu"zina, Prig]e,·icz-Sz.-h·án, 0-Sztup:ir, Brcsztodc·z, J>n
roszló, Bogojeva, Szonta s Apatin kö:>:ségck pedig a ::umuori izraelitu
anyakönyvi kerUlethez <'Satoltassanak.
Bnilapest, 1886. julius 1.
A ministcr meglmgyús:i!Jc\l
Tanrb·ky (; er/eon "· k.,
:il1amtitkúr.

mely minden tantárgyban alkalmaztatik. Hányszor szól Sch. D. ur eh·ekröl ! Én is a fejtegett eh·ek mellett idézett bibliai
kat. -

versekről

110. sz.

vontam le azo-

Ennyit szegrny könyvem védelmezésére. Egyébiránt nincs szán-

dékom, sem tekintélyem Sch. D. nmak könyvem haFználatát feloktroyalni.
Több ut vezet a:>: égbe. ::\Iaradjon ö a"' önlu, s lm czeu uton a hndapesti
izr. ifjnságot az erkölcsiségre s a vallásasságra fogja ,·ezetni, elisrnen:st s
nicséretet fog aratni.

Veszprim.
HocJIMUTI-I ÁBRAHÁM.

3!1, 7;, J. s:r,.

Temes megye közip:. bizottság:\hnz cgyiüejiilef!; intt:zctt rcndeiPtt>tnmegengedtem, hop:y az izr. anyakönyvi iigy rendezesc t:irgy:íban
1885.évi november hó 13-áu 1924. cin. sz. a. Idaelott szab:ilyrenllclctem
mellékletében 423. és .J2±. folyó sz:\mok alatt. cliífordulú raseczi és fch/.,·templomi izr. anyaköuy,-i keriiietek egyesítve Versec.:; székhelylyel cyy izr.
anyakönyvi keriiietet képezzenek.
Budapest, 1886. november 17.
1'refort, s. k.
uwl

lll. sz.
Yallás és közoktatási magyar kir. minister.
36,~17

El. sz

l:n g megye közig. bizottságának felterjesztése alapján megengedem,
hogy az uugv:lri j:1rásban fekvő Szeredoye, Andrasócz, ~talócz,. Árok,
Bacsava, Csertesz, Dnbroka, Gojdos, Hluboka, Horlyó, Ighncz, Kls-Szlatina, Köblér, Lchócz, Nagy-Szlatina, Orlyava, Ü1·osz-Komorócz, PutkaHelinecz, Rahoncza, Sztripa s Y ajkala községek az ungvári izr. keriilett81
elkülönítve, Szerednye székhelylyel önálló izr. anyakBnyvi keriiietet képezzenek.
Budapest, 1886. október hó 21-én.

Trefort, a. k.

7U .S

ll~- S%.

Yall:ls és közoktatásügyi magyar kir. ministcr.
11.682. sz.
Abauj-Torna megye közigazgatási bizottságához egyidei ü] . ,
,
" eg Jntczctl
rendeletemmel megenge d tem, l10gy az 1885 . ovi uo\·. hó 13-áu
"
192
cin. sz. a. kiadott szabályrendeletem mellékletében a 2 7 0. fo lyó szá
1.
·
mcp:a'll ap1't ott l;:assm· IZr.
anya k"'
·onyv1· 1;:ern··1 et11ez beosztott kassailll .alatt
, .. .'
1
kéizségci kö ziil: Bárcsa, Bern;ltfah·a, Bocsárd, Buzafalva, Bölzse C J~ '18
. k G ecse, G..
..
Ir
l
'
S,tnv
l ,SOH tos f a l 1':1, E1 11)"1CZ-e,
,onyu, >..Cil.}'ICCZ. Koksú-Bakcsa
1 :.'
'I"l ;r.cu t , 'I"
' t.1, T ornyosncmet1,
'
· Szakaly, Szina 'és Zsebe
-'-O ' 80 ".mt
". 1p:1ee r:. rr·1cl asncmc
knzst'gek S:111a s:r.ekhelylyel, -- továbbá Baska, Bukocz, Buzinka ff .8
11 Yo
•· ~ - Id a, I .on:1cz
.. · k·c, Ii\I'1szl o' l;:a, p oly1,· Sacza, Alsó- s Felső' -Töke.'
N-~gy: Id a. I\.J
ko7.St'!-[Ck Nagy-Ida szekhelylyel kitlön-kiilön anyakönyvi kerületet kcl~
pezzenek.

rr

_
.\. .uevezc:t. jánlsb.an fekvő: Benyék, Beszter, Ka~sa-Béla, Haraszti
h.a,-sa-Uamot:- l\.mHys~ep, L engyclf<tlva, Alsó- s Fclső-Olcsvár, Raás'
l:o:-~~)ny .. S:cplak, ~zc~lak-Apáti, ~z ilds-Apáti , Tihany, Kassa-Ujfal
\ aJL,oc;r, t'S Zsolua kozsegek ezentul 1s a kus.mi izr. a nyakönyvi kerületben
megmaradnak.
Budapest, 1886. uov. 15.

n:

Trcfort, s. k.

1 nemzeti mmenm al::tpiüisáltoz.
113.

S%.

I.
E~ haben Sr. Kaiserlichen IIoheit der Erz-IIcrzoo· und dcs Ktinig·
.
n•Jch~· l'ng·nn
· l1 cmcs
·
"''
' . vielgel"ebt
· I cr· P al a t'm mrc
Auftrages
gcwllrdigct,
~wlchen vollz1ehcn zu köuuen. mich um so glilcklichcr schittzen werde;
JC mehr mir schmeichle, class die IIoffmmg mich nicht wird getiiuscht
haben ' we1m
mir vou einer elusamcn
·
G emem
· d e verspreche, class SIC
· siCh
·
.
auc h an Jene rechtschaffeue Blüger anschliessen wird welcl1e eiu Institut
;r,n
sich bestreben ' da s zm· Eh·re, unc1 zum Ruhm
'
·
• befördern
.
der unganschcn
Nahon
· cl es L an c1 es, zur Aufnahme der Künste,
\Y"
' zur vollkommeue 11 Ir>..en t mss
rsscns~haftcn, _und Sprache, auch zum V ortheil des Handels nilchstCJIS
sollc ernehtet, emstens \'On Innliindern benutzt, und von Fremden bewnn~lcrt werdeu. Sr. K. K. Hoheit haben auf dem Reichstag im Jahre 1807
zu• Ofcu den Plan ' oder Ent'l'll
·f c1 et. ganzen E"rnnchtuug
.
•
I
vorgeleo-t und
dre Lancl-Stiinde haben lll
· :{joJgeu d eu J a h re 1808 clarauf zu Presbur()"
" ' dense lb en dm·clr den K-tcu A1·fk 1 · h t
"
I e mc u ur gesetzmassig geuehmig·et sonderu
·
' f'"h
. gehörigen V eranstaltmwcn
'
auch zu dessen schle'Imgen
n.ns
u run p; che
angeordnet.
·
'
"'
. p

Ganz Europa ist in der Er\var·t nug b a ld em
. ungansches
.
l\Iuseum

8~ he~thaufgestellt zn sehen, welches clie allgemeine Aufmcrksamkeit auf

1

lll zte en und sein Entsteh
bl 88 d
,: .
gebi.r'kei.t
L
.
en
er EmsH·ht, Grossmuth, und Frey·
"'
andesemwohner verdanken wird.

der

°

])er Gr und da;r,n ist glileklich schon gelcgt \l·ordcn dnn·h den !Je_,.
trag von il xr weleire die Land-SUinde einen j_eden Sub~idi~nal Ciniden
bcy;r,usctzcn sich freywillig angebotten haben: ':re auch wrr!;hch von d~n
r,öbliehcn Comitaten die Contingeute schon ewgesammlet, uucl an rhe
Landes-Casse nach Ofcu richtig sind iiberseuclct worden.
AlJein da es leicht einzusehen ist, class das prachtvolle (i-cbiiwle bc.1·
den derrnaligen thenren Zeiten mehrere hunclcrttausencl Guiden vcrschlingen
wird, kaun es Niemandeu befremden, wenn m::tn beuöthiget ist, auch
ande re '\Veegc zur Errichtuug eines Foncl's zn sucheu, desseu jiihrlichc
:Zinscn dic erforderlichen grosseu Un kösten zur Erhaltung diescs uuschiitzbaren vaterliiudischen Iustitnt's clarbioten solle11.
Es wnrdc wirklich schon cin Versneh mit elen bestcn Erfolg gew11gt,
und dic Uffcntlichcn Blatter, die in Ofeu woohentlich erscheiuen, h::tbí:'n
uameutlich die grossrniitbigen Patriote angczeigt, eleren anönchmcnrlc
Bcreitwilligkeit zu diesem Ziele, nud Eude bep1ahe 80,000 Rhs. Guldcn
znsammcugetragen hat.
l\Iit Ycrgni.igeu erwehne ich hier die Vaterlamlsliebe der Kiinigl.
Frcy-Stlidte Pest, Ofen, Segedin, Fltnf-Kirchen, Thercsiopel, und Kcsmark,
wie aurh der Grafeu Rbédei, Hunyadi, Bcleznay, dcs K. K. Kiimrncrers
Jckclfalnsi, des Torontaler Yice Gespa1ms Kiss, Stephan v. Niczky, Johann
v. Fejes, Anclreas v. Prusiuczky, und dcs vcrstorbcuen l\Iagistrat-Raths
Dolcviezényi. Dcncn mau diese Summe zn verdanken hat.
Die Ansgabcn abcr, welcha auf Dreunholz, Sehreib-l\Iatcrialien,
'\\'achslichtcr, Anschaffung- versehioclener Geriithschaftcu, und Anszligl.
jiihrlich crfordet·t werdcn , libersteigen noch wcit die Zinsen, welche <lati
oberwrlmte Capital w 6. pro Cento ab11·irft. Es blcibt also nieht anders
iibrig, nis noch mchrerr rechtschaft'enc Biirgcr und Ein\\·olmcr des L::tll(les
zu milclt'u Stiftungen aufzuforclern, bey dcnen tlas Gcfiihl mit waln·cn
Eifer flir clas G utc sprieht, niimlich sich willfiihrig uaeh Yermiigens-Kriiftcn
ciur1· Auffordenmg zu untcr;r,ichen, nucl ihren Xamcn zu verewigeH.
l\Icinc Herrell! ich maehc llmcn tlic Umstiindc, "o wic sic sind
bckaunt, und forcle1·c Sic zwar auf, doch aber wiinsche von lhnC'n wcder
ctwas wider ihren \Villcn ~n erzwiugcn, weder ctwas vicleicht 7.11 erbettclu.
Eineu je<lcn stehct cs frcy ctwas zn gebcH, oücr nichts zu geben. lhr
cigcncs Ge,visscn muss Sie über das crmalmt'n, was Sic einen Land!'
schnlclig sinü, in elem Sie das Gllick haben, ohne aller Bedriickung ruhig
zu hallClcln, und zu wancleln. Sic leben untcr •lem ~chutz tlcr ungarischen
Krone, untl mchrere Familien m1ter lhnen in einen sehr bliiheudcn 'l.ustand
mit einen anselmlichen Yermög;en. das Sie in Ungarn erworben haben.
Dic .\nfkliirnng muss cs Ihnen sagen, class Sie clurch den Handel Gelegenheit geniessen, leicht Beytriige zu licferu, die lhnen zur besonderen Eb1·e
gercicben \Yerdt'n. Nicht der .\rme, somlern nm· der vermögende wird
hicmit aufgefonlert, nnd folglieh kanu uur der, dem nie der 'Ville war,
wohlthiitig z n seyn'; seine Entschuldigung- in dem \' orwaull misslicher
Zeiten Slll'hen. Doeh mehrere Boyspiele die Ihr Yolk schon gegeben hat
la~sen mich hofi'eH, <lass Sic sich auch beym ~ational-Institut auszeielmen

7!Ifi

K(;TJ'!IK,

\\ er 1lcn. !<-1 1 en1·arlr niil'h,kns Ih re l':rk liirung, cla1nit JJJi eh iilw1· rl<•n Vfn·l(rlro-tcn Geg-cnstand femcr bc~prcclwn , clic S:il'lH· Ihu, ·n 110!' h rll'iitlir·lH~r
;·riir7ern. und Sr. K. K. llohcit nwinen Bnicht :lariibcr almtaLt r·n kiinnc:.
I nclc;;sC!I hin if' h
Ei11cr chrsamcn (~cnwiwlc!
p.,,.,t den l!J-tcu April lBLO.
Bc·n·ihrilligstcr

.frrh·oh Fudinrrllrl Jfrlfl'l' Er/Iti' r . /Jm.1·.wí
Gcril'hf" Bc.r~itzcr in III Cln·crn liil 11. ('o
lllil:ttf'n , 11111l <leK Kiini grt:it· ll s l'11gar n
Xational-Biblioth r.kii r .

VEGYES.

•\ l"'"ti izr. hitkiiz:;t:g imtUrából.

Irodalmi hírek.
L l J.

Nwbauer .Iri., Catalnguc of tlw Hehrew :\Tanu-

scripts in the Bodleian library and in the College librarie, of Oxfnnl.

~z.

Oxford. 1886. -

TI.
Egrr:gii Pnull'llt.:s ill:m, :w C'irnunspl'cli !

JI. IIalbbalHl. I. Abth. (Jebumoth-Sota;. Lipcse. 1Söi. -

c;l'UIIliales Jud:Lci Ctuacs tnrcs Pcsthienscs in Consigmttinnc llic in
paril;us :uholuta, spccificc no111iuati, c patriotieo s no, 11110 in crcctioncm
~ilu•aci Xati01wlis fenllltur, Z~ln, ad rationcm utilis lmju s In s tituti libera:;
ohlatioues universim Summam 4005 fnos exportantes fccerunt, ac jam
<'fl',•!·tivr rlepnsuernut.
Quocl ipsmn Civico hnic ?\Iagistmtui ea cum Iuvi.atiou<' si.gnificandl!Jil <lnxi, ut memoratis oifercntibns super laudabili isthoc Bomun Patriae
l'nlJiicnJII prnmoYcncli stnclin pcculiarem mcam Complacentiam signifit·et.
lln<ht<>.2 .Tulii UHO. Josephus Palatinus mp.

Ex Cancdlcu·ia Palatinali. J.:gregiis Prndeutibns item

Cin·um'PC•·tis N. X Consuli Jnclici, et Scnatoribus, ceterisc1. Juratis Civibns Lrae.
Hea'''l· ('itti~. Pesthicnsis. E.c O.ti'o Pestitini (L. S.)
lt('

5046, l'Scnt. ;Ja Julii tUO. Designati ill spetifil'atione ,Jud:wi
Cbarstorcs pro proxima Sessiouc :.'IJagtuali personaliter eonstitncutnr.
Dend. in Sen a tn Pesthíni 4 a Juli i l ti l O. Per Magratum Cittis ibidcm.
A pesti izr. hitközség irattárábóL

K<izli :

lrü"sclte .. 1., D er bab:-lnnbche Talmml in seinen IJa;!ga

dischen Bestaucltheilen, wortgetren überset7.t und clnrch Noten erlilntl'rt.

GüLDllEDI LIPÓT.

Duurl'u"'~f

Hw·lll'f!J, La scienc e des religions et l'islamisme. Deux couferéuce;. !'ari"

1886. -

Nosúg .. J/ji ·ed, Materiali en zur Statistik desjiidischen i:itaunne".

J3écs 18b 7. -

Fria/lieber I.r;míc.o. Uic Symbolc des Snkkoth-Fe>'te" nw l

die »Isr. Allianz.« Predigt. 'Cugvár. -

_l l.·olo.:snírí i:r. hitl.·O'z•é!! tem-

plomnlapkö letétel iinnepél_>ruek lefolyása. Kiadatott a templolll<;pitt=~i
alap gyarapitáoám .•~ra 20 kr. -

Banw Jómis, A flildrajzi oktatás tan-

anyaga és módszere a népiskolában. Jutalmazott p~ilyamií. l:udapest. Az Athencwum nagy képes napilíra 181' i. \z-<idú napt:irral.) .\ra l ti-t. -Ipar és kereskedelmi közlön~-. i\Iagyar, franczia ,:, német nyeh-en tnl'gjell'nÖ szaklap noY. l.J-iki súma. Felelős szerk. Oru8.0!J Antal, kiudúhimtal
föniike Sinu·ti .ü·miu.

A bözödujfalviak

szám:ím beérkezett a•lomímynk kimutat:ísát tt:r-

:;zlikc miatt c:;ak a jö1·ö számban kijzülhetjlik.

A pesti zsidó nöegylet.

Azt is tehettük volna e• pár sor élére~

«Megjelent, 1le be nem kiildetctt.« Oh-asóink mú1· kitalál~.ak, hogy u .. pe.~ti
· · Jl'
· 1eutese1·o
' ' "l 1·an :;zo,
· · n1elyct· a t · noegylet
7.sidú nöegylct ez Pn
•
, bekuldutt
.
mimlen nagy lapuak, beküldött miuden kis Japnak, csak a M.-~s. 8z~mlenek
uem \-olt S7.Prem·séje e jelentéshez. (.Íszinte sziHel moudha!Jnk, JÓl ~e~
' ne'Jk"l
... "" cs eJlJJCt sem érezzük magunkat klC81v•to·ynnk nu. c .jelentc:;
u '"
'"
nyítl·e
az ~Utal,' hogy a pesh· zs1'd·o no"e"
eY let uem méltóztatik, a M. Zs. • z..
f
l
kezeti
saJ"!ónak ignorálasa felekezeti
.
D
me.,·létérlil tudonul:lt venm. e a e e ·
.,. ..••.. , hog)· nullhín érdemel megrovást.
"
''"YC"iilet
ré"zéröl oly e1J<l!a
" '
, ,
k' ajdana pesti zsidó niíegyleQ!ek
1•\iljcgyt•ztlik e tt:nyt annak a szamo1ra, 1 111 •
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m'm küloii, hau em belsli tli rtdnctl:t fogj~t meg imi i had d tudJ'on
Yalamit ez egylet nem hiY atalos dolgaiból is.

vw:n;s.

Dr Schille1·-Szinessy hazáuldia az 188 6 '7 . tanévben a cambriclo- .

"et
l'gyctemen a kö,-etkezli előad á:; ok at tartj a. Az első harm adban. (l\Iichaelulas
term.) 1. Éu Jákób. Sabbath. 2. i\Iaimouides. Misné tóra I . k. 3. Pirké Ábú th
(Taylor kiad~lsa) . 4. Be,'ezetés a talmudba és az u~szöYetség megvilágíb' a
a talmud és midnís által. 5. Targum a birákhoz és Kó hélethhez. A
nHí.•or/11 harmadban: (Lent term.) 1. Zohar. 2. Targum folyt. 3. T auchumn,

(Buber kiad.) 4. Talmud folyt. 5. Kimchi a zsoltárokhoz. A ltm·madik
hannadban (Easter term.) 1. Én J~ikób. Sabbath. 2. Maimonicles, Misné
túra. I. k. 3. A zsidó irodalom története. 4. Talmud fo lyt.

Mendelssohn szob1·ára eddigelé 2 5,000 márka gyilit öss ze i ez
ibsr.eg . igen csekély ki,·étellel, mincl a

Németorszitgban rövid idő óta

folyó g;iijtés eredménye.

A kolozsvári zsidó hitközség templom alapkő-letétele ünnepe
alkalnuiból kiadott

flizetet

fölemlítettük e számunk

irodalmi hirei

közütt. A haladópárti község szép ünnepéről már azért is érdemes e
helyen kiilön megemlékeznünk, mert az örveneletes tanubizonyságot szolgtiltatott a felekezeteknek békés együttéléséről kincses Kolozsvár városában. Az ünnepen ugyanis nemcsak a zsidóság előkelői vettek nagysztímban részt Parleasházi Fischer Yilmos elnökük vezetése alatt, hanem ott >olt Ferencz József unitárius püspök, a főkapitány a hatós(tg

k.~pvisele~ében, az alispán, a póstafőnök, a keresk. akadémia, ev. ref.
fOJskola cs a polgári iskola igazgatói, stb. Közölve van még a füzetllen av.

al.apkőletétel

ünnepének lefolytísa s a rögtönzött víllásreggeli alkalmá-

boi mondott pohárköszöntök egymásutánja i a zsidókon kivül mondottak
toasztot Deák Pál föka 't!.
l· 1
• · . .
,
.
, . .. ,
.
p1 any a ,o ozs,·an zs1do közscgre, S1gmond orsz.
kepvwelo l! F1scher el "k · G
h
· .
.,.,
_·
·
no re,
yarmat y ahspan a hitközség iutelligenCZHLJara, Fercucz J. piispök a vall:ls tiszta tauaira. Boros tan{tr a zsidók
küzdelmcire éti gyözelm"k.
tb J'" ..
·
,
· u re, s · \..Ozo1vc van továbbá a tartalmas <'ti
emelkedett szellcmií alkal · J c ;.1
1
, ·
' nu JCSzcu, me y et l!. Fischer elnök az ilnnepen
r· t ,
mondott. y égül az uj templ
,
..
•
om or cnetc a »Magyar Polgár« tuclósítás:lhol, melybol mc.,.tudjuk h "
1200
.
.
o
' o,.,y a
O frtny1 költség<>·el éplllö tcntplolll
Hagcr lzJdor m kir állam . t'
. "k
,
"'
.
. .. , ·
·. ' vasu l BHTnO szep terve Rzerint késziil, mclyet
ez a lntk~zsegnck mmden dij nélkiil fiilajánlott.

Zs1dó statisztika A IegHJ'abb 8 t t' t'k
.
1

ó ó7
. .
• O Zsido

ban

ftftlo

-

· d
nau ilssze
a zsidók

lakik,

·

a lSz

Rómábart !) n()()

a1 adatok szerint
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Ul cg·

'l'rim!Ót'll

'
' Nizzdban l OOO, FinnországG19 zsidó csn.lád él.
liTiirlmdm•y
lakosság-á•
o Gf>O r -át t 'k _,
.
,o
esz! ' u e a klilönbiizö iskolákban 4.50 /o

a.duyban vannak kl:pviselvc. - .tÍ.zsia legnagyobb községe IJ"yrlwl, hol
40,0 00 zsidó lakik, nem ke,·esebb, mint 20 templomuk van: föntartanak
egy jesibát, melynek 200 hallgatója van, köztük sokan m(cr korosak Számos iskolájuk van, de a legjobb az, melyet az Alliance tart fónn. A zsidók
kiizt a sokncjliség meg van engedve, dc azért nincs igen elterjech·e. Cah·6ban 1000 zsidó lakik, többnyire ol:ih, oro,z vagy osztr.-magyar eredetüek . Intézményeik, iskoláik stb. mincl egyadut gyarlók.

Zsidók külföldön. A berlini községtanács dr. Strassmann érdemeinek elismeréseiil ennek a család által ajándokozott mellszobrát a
városház egyik tet·mében helyezte el. - Jlloccalta T. D. Griitz nagy történetét a zsidókról a soját költségén fordíttatja augolra. - A franc:ia
kiizl ekedésügyi miniszterium gépészeti szakbizottság:lba tagokul kine,·eztcttek : llirsch és Bechmann mérnökök i az elektromassági szakbizottságba:
Lévy M., Lippmann G. és LO'eu·y .ll. az institut tagjai, Fribourg a posta .!s
telegraf-miniszterium szereh·ényeinek igazgatója, Rothschild Eclmond hlíró
és Sciama Gaston a Bréguet-báz főnöke. - Az amsierdami zsidó község
kebelében több énekkari egyeslilet áll fönn. Ezek egyike az Oefening
Bart Knnst, a Verdersben, Belgiumban, nemrég tartott nemzetközi zenész,·ersenyen az első dijat nyerte el - Hirsch báró az Alliance idei deficzitjét
is a tiajátjából pótolta: a hiány 52,000 fraokot tett. - Francziaors:úy
mostani kereskedelmi minisztere .llillaud, zsidó. - Dr. Gutstacll Albert a
kir. statisztikai hivatalban, ren dk. tanárrá neveztetett ki a berlini egyetemen.
Kivándodó zsidók. Legujabb hirek szerint 1886-ban aug. 10-il-(
18, G5 8 zsidó vándorolt ki Amerikába i ezek között oroszországi volt
12,048, német 689, -osztrák-magyar 5161, romániai 687 . A kivándorlottak közill 13,928 New-Yorkban telepedett le.
Az angol misszió, mely a zsidóknak kcre,-ztény hitre tLh·itt:sét
tii~te ki czéljt'ml, aminap tartotta Londonban 78. küzgyiilésh A tárda·
s>lg évi bevétele kö7.el 520,000 ft·tot tett, a kimhb 35,000 ti·ttal ke\·csebb volt. 141 ügynöke van és 35 térítő állomása: 4 Angliában, 21
Európa kontincnsén, 6 Ázsiában és 4 Afrikában. Midön a társaság meg·
alakult, legfiHcbb 50 kitért zsidó volt Angliában és Irlandban, ma van
3000, kiiztíík l 00 fölszentelt pap. A társaság eredményei évröl-évre küJijn!Jcn nem valami nagyok: ta.,·aly mimlösszc 32 zsidót nyert meg a
kl•rcöv.tL:HV~l:gnC'k. Egy felekezeti lap ez adatnk alapján kiszámitja, hogy

í"y milHicH
"'

~wl:rt z~id(> kiizcl 25,000 frtjáha kerül
.

n missziónak. . "Lod
ak

l~r<lckl'ti fiill'mlitcni azt is, hogy ug-ynncsak az angol DllSSZlO

n onn

f-lzt.-'l':JHI>Í" ,. 11 . <·gyluíz:íban hl:ber n)'Ph·rn vl:f.(l'Zll'li az iRtenitiszteletet.

Kollegáink. 11:11' Isteu, fülszaporodtunk. l:lárom magyar '·"··tL.""""''G
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n l!l má r a ;~,sidú~tÍ!!:nak; az Egycnlüség. a :llagyar-Zsidó Ifj us:lg Lapja s
a ;\f. -Zs. S;~, . H ogy k ét hír,;unk hébe-korba haszmlt veszi k özlcméuy einknek
igaz öriimiinkr e ~zolgA!. ERetleg mi scm fogjuk rös telleni

belöliile ,.cnn;

,·alami t, mi bely t arra vaJ(, akad. Ezzel teluít ti szttlba n vol~_< l nk . Dc egy
nubik d olog föltiinöbb . A minap oln1~tLmk egy Bzép cúkkct a M . Zs. Ifj.
Lapj á ba n, hogy immár két köz!ön yc mn a magya r zs idóságnak : ö és az

Egy enlőség. NemsoHra r á ol vastunk egy szép czikket az Egyc•nlöségbe n,
hogy imnulr két k özlönye van a magyar zHidósúgnak: ö és a JI. L-Zs. I (j .
Lapja. Ki d ncsiak vagyunk, miért nincs

t.

kollcg;linknak

tn domásnk

r ólunk a kk or i~, a mikor uem Hzcrkesztö-olló, hanem csak injtoll van a
hzökbcn r

A M.-Zs. Szemle munkatál'sainak statisztikája.
olyamuuk

Harmaclik é,·_

munkat:ír~a iuak laj str onm 82 ne,·et mutat föl, ta,·al 65 volt.

A;~, clöblJi szá mLót volt k lilföldi 5 (ta , al 16), belfiildi 77 (t:wal 49), az
nh'd ,biak közíit t bud apesti 28 (t tl\'al 29). A tavali mnukatársak köz iil az
iclt:n elmaradt 3 2, cnnélfog ,·a uj onna n j ött 50. A harmadik édoly an

1

:1zou Hlunkat:lnminak száma, kik betiij cllel ,-agy tllnén'ol ir ttlk al ~l ('z ikhikd, íi"szcf' en 8 . llC\

Edcligi Iulrom laj;tromunk 1 8 oly muukn tárBat

ez, ki mindrn ú Len jámlt hozz:[ a 1\f.-Zs. Szem le t a•· talm:lh oz.

MTA kÖNYVTÁRA
SCHEIBER
GYÜJTEMÉNY

TARTALOM.
Lap.

A J\I .-Zs. Szeml e l IL év fol _nun,ínak munkatá rsai

ur.

TUDOMÁNY.
Ooldzih e1' frJi lCÍro. Abul valid.
líoysPI -lin.r; JI. i\lenclelssolm Múzl'" hal:llártak száz:cciik éYforclulója . . . . . . .
!Uol'/t llennk Kl:t úkori zsiclóelleues v:id t•t·ctlete . . .
A-o/c n S dmud. A szombal<>sok , tijr·ténelmiik. dogmatik;ljuk
t:s imdalmuk.
l!:lsií fejezet. Biblia, héber nyeli' J, z,;idúslÍf!: a n·for. . . . . .
nuiczió korszakában . . . . .
Második fejezet. A reform<Ít•:t.ió Erllc:jybru " az nuitárius
hit D:b·id Ferenc:~. haláhlig
. . . . . .
llarmatlik fejezet. A7. enltqyi szombatoss>lg ke!..tkezt!se.
Negyedik fejezet. A szombatosok történPtént'k elsii kor·
1621. . . . . .
Rzakn. lö88
373-382, 44t-4;,o, f•:!li - fi:l4. 5t;3-595,
V11jda /!éla. N:igam Izmel .
. . . . .
BS -106,
A'oujinrlll/1 /Júcid. A kntyajutalom, Den t. :?:), l !l
llrd· Mcírir·:. Maradjunk a t·égim:l. J lúsea R, 7 l:t·tt·hnezéséhez
~~-111(/inouu J)árid. A RznmárfiJ. Egy rc!p:i I':Íg::dOin törtt:ucte.
1!/or'/1 ff~· nril.· Eo·y ,:l'(lckes lelet . . . . . . . . . ·
8/c·inlho/, Az :ihit"atrú! , . , . . . . . .
437-440,
Sz1Ínlú S.íJn1ul. Adalékok a ;~,sidók tiirtt:nt'téh<'z i\fagyarorsz:i~lmn, 1790-1840 . . , . , , , . .
f•l!l-f,25,

l RODALOM.
J1 11 f'lli'l' J'ilmo.<, A szentii'Ús és n zsido'J tudomány irodl\lma
188il-ben. . . . . . . · · · · • · · ·, ·
F/nr•lt , lr 111 i 11 • A zKidúk tört•:netének Mzikiinyve magyarul.
l'illit~ lJcíuid. Eg-y kis helyreigazi hí~
81 ,.,. 11 .Íimduím. A hittauihb ,:8 irodaium
AIAU\'.\R·Zsw•'• ~~t:Mt.•;. lti:-!1).

X. F!lz.

1

-s

~1-1~

l :l

-LK

t);)

~l

7

16.-, -17.-,
:!:!~1-:!4:;

1}47-!;5;1
24H-254
107--lOM
171i-177
:127-334

383-384
f•!l6 --603
6f>0--664

í l :!

1'.\HI'\1.<1.11.
Lap.

A7, ;,, Jlur. Emlékezés Löw Lipótra . .
L.'ú· Imm<Ínud Js l\uli11yi Xsigmonrl. \';í !asz
Sdwar: .ldo~f Prcdilnícziók
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Folyóiratunk gyökeret vert. Immár három év óta
teljesíti azon feladatokat, melyeket alapításakor eléje ti.izti.ink; helyet foglalt a hazai zsidóság életében s állandó és
elismert képviselője lett felekezetünk érdekeinek.
Ez, a mi viszonyaink között, már magában is eredmény. A Magyar-Zsidó Szemle fönnállása bizonyitja, hogy
nagy kör érdekl ődik tudományos, irodalmi és társadalmi kéreléseink iránt és hogy elég nagy számban vannak iróink is,
kik tehetségöket és buzgalmukat ez érdekek szolgálatának
sz en telik.
E kettős siker jutalom nekünk és munkatársainknak
egyaránt -- jutalom, de egyuttal buzdítás is közhasznu munkánk folytatására.
A Magyar-Zsidó Szemle harmaclik évfolyamának névvel jelölt munkatársai a következők:
Ábrahám Lipót Erdő-Szent-György, Adler Lipót Baja, Alexander Bernát Budapest, Auspitz Ármin Nagy-Várad, Bárány József
Debreczen, Barna Jónás Budapest, Barta Lajos Losoncz, Beck Móricz
Bukarest, Bein Károly Budapest, Berényi Sándor Budapest, Bloch
Henrik Budapest, Büchler Áron Jászberény, Büchler P. Moór, Csajági
Béla Budapest, Cserháti Mihály Veszprém, Dávid Gyula Pozsony,
Eisler Mátyás Budapest, Feleki Alajos Tapolcza, Fischer Gyu_la Budapest, Flesch Ármin Budapest, Friedlieber Ignácz Ungvár, Fnedmann
Adolf Orosháza Friedmann Mór Budapest, Goldfahn S. H. Topolya,
Goldheim Lipót Budapest, Goldziher lgnácz B~dapest, Grü_n Ignác.z
Dics6-Szt.-Márton, Herzag Manó Budapest, H1rschler Dáv1d N.~Vá
zsony, Hochmuth Ábrahám Veszprém, Hoffmann Mór N.-Kamzsa,
Hollaender Áron B.-Gyarmat, Kardos Albert Budape~t,
Dávid Budapest, Kayseriing M. Budapest, . Kecskemét~
Klein Albert Szilas-Balhás, Klein Gyula Sztgetvár, Kiem J ..-. •• u _,..-..",,,~!;!•
Szt.-Gróth, Klein Mór Nagy-Becskerek, Klein Salamo~ Zenta,
Sámuel Budapest, Kulinyi Zsigmon,d Szeged ... L~ufer LaJOS Paks,
Vilmos Hatvan Löw Immánuel Szeged, Lowmger
Löwy Izidor F~cset, Löwy Mór, Temesdr; Mezey Ferencz

Némethy Menyhért S.-.f\.-Ujhely. Neumann_A_ntal l?u~lapest, Neumann
Ede i\.-Kanizsa, Perls Armin Kecskemét, P!lhtz David Budapest, Pol
Iákné Fris ch Adél Tapolcza, Reiser László V ácz, Rosenspitz Sándo
Birmingham-Alabama, Sándor József Kolozsvár, Schnábel József Fc~
hértemplom, Schön Dávid Buda~est, Schön József B~dapest, Schwarz
Adolf Karlsruhe, Schwarz I. Csaktornya, Schwarz Samuel V eszprém
Singer Ábrahám Vár-Palota, Spitzer Ignácz Battonya, Steiner Ed~
Zala-Lövó, Steinherz Jakab Nagy-Atád, Steinthal H. Berlin, Stern
Ábrahám Budapest, Szántó Sámuel Debreczen, Szörényi Benő Karánsebes. Vajda Béla Budapest, Váradi Dávid Czegléd, Wallesz Áron
Jász-Árokszállás, Weisz Salamon Lugos, Weiszmann N. Gyöngyös ,
Wurmfeld Ignácz Körmend, Zempléni Jakab Budapest, Ziegler Ignácz
Budapest.

Bizalommal reméljük, hogy folyóiratunk növekvő erkölcsi sikerének a negyedik PVhen meg fog felelni az előfizPtö
h_',zönség· részvéte is.
Dacher Vilmos és Bánóczi József.
A. Magyar-Zsidó Szemle ezentúl is eddigi díszes kiállífog megjelenni,· a nagy szüneteket kivéve minden
hónap elsején, legalább n&gy ivnyi tartalommal, s előfizet{>si
ára egész évre 6 frt, rabbiknak, tanároknak és tanítóknak
3 frt
Azon anyakönyv-kerületi közpon tok, melyek í olyóiratunk negyedik évfolyamára előfizetnek, összesen 10 frt kedvezményi áron kapják :
1. a negyedik évfolyam ot,
2. a második évfolyam cleczemberi füzctét, mely szószerint közli az anyakönyvi kerületi beosztásra vonatkozó
összes miniszteri rendeleteket,
3· az egész harmadik évfolyamot, mely az összes
anyakönyvi-kerületi kinevezéseket és a kerületek változásaira és uj beosztására vonatkozó összes miniszteri
rendeleteket tartalmazza.
E kinevezések és rendeletek csupán csak a Magyar$sidó Szemiében jelentek meg.
Előfizetések és hirdetések a Magyar-Zsidó Szemle kiadó-:
Budapest, Athenaeum Ferencziek-tere kültás~iban
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